
จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 2 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านทรายขาว หมู�ที่ 2 

ตําบลทรายขาว เทศบาลตําบลทรายขาว อําเภอคลองท�อม จังหวัดกระบ่ี
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านอ�าวลึกเหนือ หมู�ที่ 2 
ตําบลอ�าวลึกเหนือ องค,การบริหารส�วนตําบลอ�าวลึกเหนือ อําเภออ�าวลึก จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

2
2.1 25 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านกระบ่ีน	อย ตําบลกระบ่ีน	อย 
เทศบาลตําบลกระบ่ีน	อย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านห	วยพลูหนัง บ	านสายควนค	อ ตําบลทรายขาว 
เทศบาลตําบลทรายขาว อําเภอคลองท�อม จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านปากคลอง 
ตําบลเกาะกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะกลาง 
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านท�าคลอง 
ตําบลเกาะกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
เกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองผักฉีด ตําบลปกาสัย 
องค,การบริหารส�วนตําบลปกาสัย อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลหอถังเหล็ก จํานวน 1 ถัง พร	อมเดินท�อเมน 
หมู�ที่ 8 บ	านแหลมตง ตําบลอ�าวนาง องค,การบริหารส�วนตําบลอ�าวนาง อําเภอเมืองกระบ่ี
จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านควนยาว ตําบลดินแดง 
องค,การบริหารส�วนตําบลดินแดง อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ หมู�ที่ 2 บ	านนาเหนือ 
ตําบลนาเหนือ องค,การบริหารส�วนตําบลนาเหนือ อําเภออ�าวลึก จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านบางเจริญ ตําบลนาเหนือ 
องค,การบริหารส�วนตําบลนาเหนือ อําเภออ�าวลึก จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ หมู�ที่ 7 บ	านควนสบาย 
ตําบลนาเหนือ องค,การบริหารส�วนตําบลนาเหนือ อําเภออ�าวลึก จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปานํ้าบาดาลหอถังเหล็ก หมู�ที่ 9 บ	านภูผา ตําบลลําทับ องค,การบริหาร
ส�วนตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)
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จังหวัดกระบ่ี

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านลุ�ม ตําบลเขาพนม 

องค,การบริหารส�วนตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี
1 แห�ง

(13) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน บ	านควนยิงวัว-ควนลูกกลม หมู�ที่ 5 ตําบลเขาใหญ� 
องค,การบริหารส�วนตําบลเขาใหญ� อําเภออ�าวลึก จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านบางเตียว 
ตําบลคลองท�อมเหนือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
คลองท�อมเหนือ อําเภอคลองท�อม จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(15) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน สายโคกหาร - ไสควน และสายเกาะเสียด - ควนชะเมา 
หมู�ที่ 2 บ	านโคกหาร ตําบลโคกหาร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกหาร อําเภอเขาพนม
จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านดินแดง ตําบลดินแดง 
องค,การบริหารส�วนตําบลดินแดง อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านปลายคลอง ตําบลดินแดง 
องค,การบริหารส�วนตําบลดินแดง อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(18) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 4 บ	านเขาดิน ตําบลดินอุดม องค,การบริหารส�วนตําบล
ดินอุดม อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านพรุเตยใต	 ตําบลเพหลา 
องค,การบริหารส�วนตําบลเพหลา อําเภอคลองท�อม จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านนํ้าบาดาลหอถังเหล็ก หมู�ที่ 4 บ	านพรุข้ีกา ตําบลลําทับ 
องค,การบริหารส�วนตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบถังแซมเปญ หมู�ที่ 6 บ	านห	วยนํ้าแก	ว องค,การบริหาร
ส�วนตําบลหน	าเขา อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านห	วยนํ้าขาว 
ตําบลห	วยนํ้าขาว องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยนํ้าขาว อําเภอคลองท�อม จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านนํ้าร	อน 
ตําบลห	วยนํ้าขาว องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยนํ้าขาว อําเภอคลองท�อม จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านควน ตําบลห	วยนํ้าขาว 
องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยนํ้าขาว อําเภอคลองท�อม จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างถังเก็บนํ้าประปาสํารองหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านอ�าวนํ้า ตําบลแหลมสัก 
องค,การบริหารส�วนตําบลแหลมสัก อําเภออ�าวลึก จังหวัดกระบ่ี

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 17 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวทางลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านทุ�งคา -บ	านทุ�งล	อ กว	าง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร เทศบาลตําบลทรายขาว
อําเภอคลองท�อม จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย กบ 4011 ควนทัง กอตง 
(ช�วงควนทัง - บ	านหนองบัว) กว	าง 7 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.04 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(3) ปรังปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทาน หมู�ที่ 3 บ	านควนนกหว	า กว	าง 6 เมตร

ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(4) เสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายไสไทยพัฒนา 1 (ไสไทย -หนองกก) 
หมู�ที่ 4 บ	านไสไทย กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย กบ 3109 สายบ	านหนองบัว -
บ	านควนม�วง กว	าง 7 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
เขาดิน อําเภอ เขาพนม จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(6) เสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านคลองท�อมใต	 - บ	านควนท	ายล�อ 
(กบ 2011) กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร 
เทศบาลตําบลคลองท�อมใต	 อําเภอคลองท�อม จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายคลองท�อมใต	 - บ	านควนท	ายล�อ
หมู�ที่ 4,5,8 ตําบลคลองท�อมใต	 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคลองท�อมใต	 อําเภอคลองท�อม
จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านนิคมหน	าเขา หมู�ที่ 1 มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า
20,800 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคลองท�อมเหนือ อําเภอคลองท�อม
จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(9) เสริมผิวจราจรถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายคลองยวน -ปากหรา (ช�วงที่ 3) หมู�ที่ 5
มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตลิ่งชัน 
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(10) เสริมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายคลองยวน -หาดยาว (ช�วงที่ 2) หมู�ที่ 4 
บ	านหาดยาว ตําบลตลิ่งชัน ม่ีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 19,920 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลตลิ่งชัน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านลําทับ - บ	านไร�คอก 
หมู�ที่ 5 - 8 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย กบ. ถ.53 - 002 บ	านคลองท�วง -
พระตําหนัก หมู�ที่ 2 บ	านคลองม�วง ตําบลหนองทะเล กว	าง 9 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(13) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านเขาดินเขาวัวพลัด หมู�ที่ 4 ตําบลหน	าเขา
มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 14,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหน	าเขา อําเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(14) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านนา - หน	าเขา หมู�ที่ 5 ตําบลหน	าเขา
มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 10,400 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหน	าเขา อําเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(15) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตคอนกรีตสายกบ. 3119 สายบ	านนํ้าจาน -บ	านทุ�ง 

หมู�ที่ 3,4 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลอ�าวลึกเหนือ อําเภออ�าวลึก จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตคอนกรีตสายกบ. 3016 สายบ	านหนองหงษ, -
บ	านนํ้าจาน หมู�ที่ 2,3,6 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลอ�าวลึกเหนือ อําเภออ�าวลึก จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายพรุเตียว เขาพนม หมู�ที่ 1 -5 กว	าง 6 เมตร
ยาว 2,900 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
พรุเตียว อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลเขาพนม 
เทศบาลตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน

ขุนรายา องค,การบริหารส�วนตําบลคลองยาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 30 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดกระบ่ี องค,การบริหารส�วนจังหวัดกระบ่ี 
อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก�า เทศบาลเมืองกระบ่ี อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด เทศบาลเมืองกระบ่ี อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนเทศบาล 3 ท�าแดง เทศบาลเมืองกระบ่ี อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เทศบาลเมืองกระบ่ี อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านกระบ่ีน	อย เทศบาลตําบลกระบ่ีน	อย อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านไสไทย องค,การบริหารส�วนตําบลไสไทย อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนบ	านช�องพลี องค,การบริหารส�วนตําบลอ�าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนอนุบาลอ�าวนาง องค,การบริหารส�วนตําบลอ�าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

โรงเรียนเทศบาลตําบลเขาพนม เทศบาลตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี
2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนบ	านช	างตาย องค,การบริหารส�วนตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนเทศบาลคลองท�อมใต	 เทศบาลตําบลคลองท�อมใต	 อําเภอคลองท�อม จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปลายพระยา เทศบาลตําบลปลายพระยา 
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนอนุบาลบางเท�าแม� องค,การบริหารส�วนตําบลเขาต�อ อําเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนเทศบาลอ�าวลึกใต	 เทศบาลตําบลอ�าวลึกใต	 อําเภออ�าวลึก จังหวัดกระบ่ี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ

1
1.1 5 แห�ง

(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนบ	านดอนคราม หมู�ที่ 5 
ตําบลเขาน	อย องค,การบริหารส�วนตําบลเขาน	อย อําเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนด�านมะขามเต้ียวิทยาคม หมู�
ที่ 1 ตําบลด�านมะขามเต้ีย เทศบาลตําบลด�านมะขามเต้ีย อําเภอด�านมะขามเต้ีย จังหวัด
กาญจนบุรี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 3 ตําบลท�าม�วง เทศบาลตําบล
ท�าม�วง อําเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนอนุบาลบ�อพลอย หมู�ที่ 1 
ตําบลบ�อพลอย เทศบาลตําบลบ�อพลอย อําเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านท�าเสา หมู�ที่ 3 ตําบลท�าเสา 
เทศบาลตําบลนํ้าตกไทรโยคน	อย อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

2
2.1 32 แห�ง

(1) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน ความจุหอถัง 12 ลูกบาศก,เมตร บ	านเขาเหล็ก หมู�ที่ 5 ตําบล
เขาโจด เทศบาลตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(2)

ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านมะขามใหญ� ตําบลดอนเจดีย, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลดอนเจดีย, อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองแหน ตําบลหนอง
สาหร�าย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองสาหร�าย อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน ความจุหอถัง 12 ลูกบาศก,เมตร บ	านตีนตก (วัดไทยชาวเขา)
 หมู�ที่ 1 ตําบลเขาโจด เทศบาลตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก ความจุหอถัง 12 ลูกบาศก,เมตร บ	านตีนตก (พุ
คลอง) หมู�ที่ 1 ตําบลเขาโจด เทศบาลตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน ความจุหอถัง 12 ลูกบาศก,เมตร บ	านสามหลัง-ท�าลําใย 
(บริเวณไร�นายโดด) หมู�ที่ 4 ตําบลเขาโจด เทศบาลตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัด
กาญจนบุรี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน ความจุหอถัง 12 ลูกบาศก,เมตร บ	านสามหลัง-ท�าลําใย 
(บริเวณห	วยตะกวด) หมู�ที่ 4 ตําบลเขาโจด เทศบาลตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัด
กาญจนบุรี

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดกาญจนบุรี

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านหนองแก หมู�ที่ 21 

ตําบลรางหวาย เทศบาลตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
1 แห�ง

(9) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก,เมตร 
บ	านตลาดใหม� หมู�ที่ 1 ตําบลท�ามะกา องค,การบริหารส�วนตําบลท�ามะกา 
อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบหอถังเหล็กประปา ขนาดสูง 20 เมตร บรรจุ 20 ลูกบาศก,เมตร 
บ	านพุน	อย หมู�ที่ 4 ตําบลบ	านเก�า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเก�า 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบหอถังเหล็กประปา ขนาดสูง 20 เมตร บรรจุ 20 ลูกบาศก,เมตร 
บ	านลําทหาร หมู�ที่ 5 ตําบลบ	านเก�า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเก�า 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบหอถังเหล็กประปา ขนาดสูง 20 เมตร บรรจุ 20 ลูกบาศก,เมตร 
บ	านทุ�งศาลา หมู�ที่ 6 ตําบลบ	านเก�า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเก�า 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบหอถังเหล็กประปา ขนาดสูง 20 เมตร บรรจุ 20 ลูกบาศก,เมตร 
บ	านหนองบ	านเก�า หมู�ที่ 7 ตําบลบ	านเก�า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเก�า 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก บ	านวังกระแจะ หมู�ที่ 6 
ตําบลวังกระแจะองค,การบริหารส�วนตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก บ	านพุประดู� หมู�ที่ 7
ตําบลหนองบัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านหนองใหญ�
ตําบลหนองปรือ องค,การบริหารส�วนตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านเขาสน ตําบลหนองปรือ 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 18 บ	านหนองไม	แก�น 
ตําบลหนองปรือ องค,การบริหารส�วนตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านหนองแกใน หมู�ที่ 1 ตําบลหนองรีองค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองรี อําเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านหินดาดทอง หมู�ที่ 3 ตําบลหนองรี องค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองรี อําเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านหนองกระทุ�ม หมู�ที่ 4 ตําบลหนองรีองค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองรี อําเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง
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(22) ก�อสร	างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านลําตะเพิน หมู�ที่ 5 ตําบลหนองรี 

องค,การบริหารส�วนตําบลหนองรี อําเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านหนองสําโรง หมู�ที่ 8 ตําบลหนองรี องค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองรี อําเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านลําพระยา หมู�ที่ 10 ตําบลหนองรี องค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองรี อําเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านซองกาเรีย 
ตําบลหนองลู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้าองค,การบริหารส�วนตําบลหนองลู อําเภอสังข
ละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง แบบหอถังเหล็ก พร	อมขยายเขตประปา
บ	านหนองแก (หนองคันหัก) หมู�ที่ 1 ตําบลอุโลกสี่หม่ืน องค,การบริหารส�วนตําบลอุโลกสี่หม่ืน 
อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(27) ขยายเขตประปาพร	อมเจาะบ�อ หมู�ที่ 1,8,14 ตําบลพระแท�น เทศบาลตําบลพระแท�นลําพระยา 
อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก,เมตร (รูปทรงถ	วยแชมเปญ)
หมู�ที่ 2 ตําบลสหกรณ,นิคม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบล
สหกรณ,นิคม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(29) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 9 บ	านหนองข้ีแรด ตําบลตะคร้ําเอน ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท�ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(30) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 14 บ	านสันติสุข ตําบลตะคร้ําเอน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอท�ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(31) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 16 บ	านมิตรสัมพันธ, ตําบลตะคร้ําเอน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะคร้ําเอน 
อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านทุ�งนานางหรอก ตําบลลาด
หญ	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลาดหญ	า อําเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 11 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต แบบโอเวอร,เลย, สายบ	านดอนขม้ิน หมู�ที่ 3 
ตําบลดอนขม้ิน กว	าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลดอนขม้ิน อําเภอ
ท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต แบบโอเวอร,เลย, สายบ	านหนองตะเลา หมู�ที่ 4 ตําบลดอน
ขม้ิน กว	าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลดอนขม้ิน อําเภอท�ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี

1 สายทาง
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(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านโกรกยาว หมู�ที่ 2 -บ	านหนองทราย หมู�ที่ 6

 ตําบลหนองสาหร�าย กว	าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร	อมวางท�อระบายนํ้า เทศบาลตําบลหนองสาหร�าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายแยก ทล.323 -บ	านหนองสะแก
บ	านหนองสะแก หมู�ที่ 5 ตําบลวังศาลา กว	าง 8 เมตร ยาว 2,595 เมตร 
หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลวังศาลา อําเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุรี

1 สายทาง

(5) ซ�อมแซมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ	านหนองไร� -ทางข้ึนคลอง
หมู�ที่ 8 ตําบลท�ามะกา กว	าง 8 เมตร ยาว 1,611 เมตร หน	า 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�ามะกา อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1 สายทาง

(6) ซ�อมแซมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ	านหนองไร� -สุสาน 
หมู�ที่ 8 ตําบลท�ามะกา กว	าง 8 เมตร ยาว 1,619 เมตร หน	า 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�ามะกา อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1 สายทาง

(7) เสริมผิวถนนลาดยาง สายบ	านหนองตาหม่ืน หมู�ที่ 1 ตําบลทุ�งสมอ กว	าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งสมอ อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี

1 สายทาง

(8) เสริมผิวถนนลาดยาง สายบ	านหนองตาหม่ืน หมู�ที่ 1 ตอนที่ 2 ตําบลทุ�งสมอ 
กว	าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งสมอ อําเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี

1 สายทาง

(9) ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านทุ�งยาว -บ	านหนองพลวง หมู�ที่
 10 ตําบลจรเข	เผือก กว	าง 6 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลจรเข	เผือก อําเภอด�านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี

1 สายทาง

(10) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยปูยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay
 Asphalt Concrete) บ	านเด�น หมู�ที่ 1 ตําบลสนามแย	 กว	าง 9 เมตร 
ยาว 525 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสนามแย	 อําเภอท�ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างฉาบผิวแบบพาราสเลอรี่ซีล สายบ	านปากชัฎหนองบัว -บ	านหนองพังพวย
บ	านหนองพังพวย หมู�ที่ 5 ตําบลหนองฝaาย กว	าง 7 เมตร ยาว 1,600 เมตร ไหล�ทาง
กว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองฝaาย อําเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) 

ตามแบบมาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

1 หลัง
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3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

วัดดงสัก องค,การบริหารส�วนตําบลพงตึก อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
1 หลัง

4

4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 20 ชุด
(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียน

องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาญจนบุรี 1(บ	านเก�าวิทยา) 
องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียน
องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ	านหนองอําเภอจีน) 
องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียน
เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ, 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียน
เทศบาล 2 ประชาภิบาล เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียน
เทศบาล 3 บ	านบ�อ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียน
เทศบาล 4 บ	านชุกกุ�ม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียน
เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห, เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียน
วัดพุนํ้าร	อนรัตนคีรี องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเก�า อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียน
เทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียน
เทศบาล 1 เทศบาลเมืองท�าเรือพระแท�น อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านหนองอีบุตร (โรงเรียนหนอง

อีบุตรไพรเวทย,) หมู�ที่ 3 ตําบลหนองอีบุตร เทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอห	วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

2
2.1 41 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านจอมทอง ตําบลเหล�าใหญ�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเหล�าใหญ� อําเภอกุฉินารายณ, จังหวัด
กาฬสินธุ,

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านง้ิวงาม ตําบลโคกสมบูรณ,
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสมบูรณ, อําเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านคําโพนทอง ตําบลโคก
สมบูรณ, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสมบูรณ, อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านดอนข�า ตําบลโคก
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ฆ	องชัย จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านโนนสัมพันธ, ตําบลไค	นุ�น
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไค	นุ�น อําเภอห	วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านไค	นุ�น ตําบลไค	นุ�น ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไค	นุ�น อําเภอห	วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ,

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านส	มโฮง ตําบลธัญญา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านสังคมพัฒนา ตําบลหลัก
เหลี่ยม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านกลางหม่ืน ตําบลกลาง
หม่ืน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกลางหม่ืน อําเภอเมืองกาฬสินธุ, 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดกาฬสินธุ2

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านโคกศรี ตําบลอุ�มเม�า 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ,
1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านสร	างแข	 ตําบลนาทัน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาทัน อําเภอคําม�วง จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2,15 บ	านโนนเที่ยง ตําบลนามน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2,3,9 บ	านโนนบุรี ตําบลโนน
บุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ, จังหวัด
กาฬสินธุ,

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5,10,11 บ	านสิงห,บุรี ตําบล
โนนบุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ, จังหวัด
กาฬสินธุ,

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7,4,6,8 บ	านวังมะพลับ ตําบล
โนนบุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ, จังหวัด
กาฬสินธุ,

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 14,9 บ	านตูม ตําบลบัวบาน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองสองห	อง ตําบลลํา
คลอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลลําคลอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ, 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโคกโก�ง ตําบลกุดหว	า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดหว	า อําเภอกุฉินารายณ, 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านนาไคร	 ตําบลกุดหว	า ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดหว	า อําเภอกุฉินารายณ, 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านกุดหว	า ตําบลกุดหว	า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดหว	า อําเภอกุฉินารายณ, 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านโนนชัย ตําบลโคก
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ฆ	องชัย จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโนนศรีสวัสด์ิ ตําบลนาบอน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาบอน อําเภอคําม�วง 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านนาสมบูรณ, ตําบลนามน 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ,

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 11 บ	านภูเงิน ตําบลนิคมห	วย
ผึ้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมห	วยผึ้ง อําเภอห	วย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 12 บ	านโนนสมควร ตําบล
นิคมห	วยผึ้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมห	วยผึ้ง 
อําเภอห	วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7,8 (หนองท�าวัด) บ	านหัวงัว 
ตําบลยางตลาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางตลาด 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านยางอู	ม ตําบลยางอู	ม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางอู	ม อําเภอท�าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านหนองไผ� ตําบลเสาเล	า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเสาเล	า อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านนาคอกควาย ตําบลหนอง
กุง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกุง อําเภอเมือง
กาฬสินธุ, จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านพรสวรรค, ตําบลหนอง
แวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ
 จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1,4,6 บ	านหลักเหลี่ยม ตําบล
หลักเหลี่ยม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหลักเหลี่ยม 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านห	วยตูม ตําบลกลางหม่ืน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกลางหม่ืน อําเภอเมืองกาฬสินธุ, จังหวัด
กาฬสินธุ,

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านเชียงเครือ ตําบลเชียง
เครือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองกาฬสินธุ, 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านแกเปะ ตําบลเชียงเครือ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองกาฬสินธุ, 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองสอใต	 ตําบลลําปาว

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองสอ อําเภอเมืองกาฬสินธุ, จังหวัด
กาฬสินธุ,

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 10 บ	านปfากล	วย 
ตําบลลําปาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองสอ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ, จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านแจนแลน ตําบลแจน
แลน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแจนแลน อําเภอกุฉิ
นารายณ, จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านแจนแลน ตําบลแจน
แลน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแจนแลน อําเภอกุฉิ
นารายณ, จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านหนองฟaาเลื่อน ตําบล
แจนแลน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแจนแลน อําเภอ
กุฉินารายณ, จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านดอนยานาง ตําบลดอน
สมบูรณ, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนสมบูรณ, 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านดาวเหนือ ตําบลดอน
สมบูรณ, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนสมบูรณ, 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ,

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 6 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กส.ถ. 54 - 001 
(หนองกุงศรี - หนองแสง) จํานวน 2 ช�วง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,605 เมตร ไหล�ทางกว	างข	าง
ละ 1 เมตร เทศบาลตําบลคําก	าว อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ,

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนคอนกรีตด	วยวิธีเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 1,3,9,15 กว	าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร เทศบาลตําบลจุมจัง 
อําเภอกุฉินารายณ, จังหวัดกาฬสินธุ,

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายบ	านดงสวาง - บ	านเหล�าสูง จํานวน 4 ช�วง 
มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 26,915 ตารางเมตร เทศบาลตําบลห	วยโพธ์ิ อําเภอเมืองกาฬสินธุ, 
จังหวัดกาฬสินธุ,

1 สายทาง

(4) เสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านโนนหนามแท�ง หมู�ที่ 9 กว	าง 5 เมตร
 ยาว 715 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ,

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเปgนผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 214 วัดปfาพุทธ
มงคล บ	านเตาไห หมู�ที่ 4 ตําบลหลุบ จํานวน 3 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 4,688.50 
ตารางเมตร เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ, จังหวัดกาฬสินธุ,

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(6) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบทหมายเลข 2094 แยกทางหลวง

 2116 - บ	านหนองบัว กว	าง 6 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหล�ทางกว	างข	าง
ละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ	องชัย จังหวัดกาฬสินธุ,

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ
มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนลําปาววิทยาคม องค,การ
บริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมืองกาฬสินธุ, จังหวัดกาฬสินธุ,

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กดง

สวรรค,องค,การบริหารส�วนตําบลดงสมบูรณ, อําเภอท�าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ,
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองสอ เทศบาลตําบลหนองสอ อําเภอเมืองกาฬสินธุ, จังหวัดกาฬสินธุ,

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 42 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ, องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ,

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร, องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ,

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบัวขาว องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนลําปาววิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ,

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองห	างพิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ,พิทยาสิทธ์ิ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว�างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต	โพธ์ิคํ้า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ, อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตําบลห	วยโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ฆ	องชัย จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลคลองขาม องค,การบริหารส�วนตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลร�องคํา เทศบาลตําบลร�องคํา อําเภอร�องคํา จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลโนนศิลา เทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ, จังหวัดกาฬสินธุ,

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 29 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านสวนส	ม ตําบลคลองลาน

พัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านใหม� ศรีอุบล ตําบลนิคม
ทุ�งโพธ์ิทะเล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนิคมทุ�งโพธ์ิทะเล อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเกาะตาล ตําบลเกาะตาล
 ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะตาล อําเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านสุขสําราญ ตําบลคลองนํ้า
ไหล ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคลองนํ้าไหล อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านมอมะนาว ตําบลวังทอง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 18 บ	านหนองคล	า ตําบลวังทอง
 ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านน	อย ตําบลทุ�งทราย ตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทุ�งทราย อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัด
กําแพงเพชร

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านวังนํ้าแดงใต	 ตําบลทุ�ง
ทราย ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทุ�งทราย อําเภอทรายทองวัฒนา 
จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านใหม�บ�อทอง ตําบลนิคม
ทุ�งโพธ์ิทะเล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนิคมทุ�งโพธ์ิทะเล อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านมะเด่ือชุมพรตําบล
โกสัมพี ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดกําแพงเพชร

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านบ�อโพง ตําบลถํ้า

กระต�ายทอง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้ากระต�ายทอง 
อําเภอพรานกระต�าย จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านอู�สําเภา ตําบลท�า
มะเขือ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�ามะเขือ อําเภอคลองข
ลุง จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านแม�นารีนอก ตําบลนาบ�อคํา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาบ�อคํา อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านสันเนินดินแดง ตําบลวัง
ชะพลู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังชะพลู อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านหนองนา ตําบลวังชะพลู 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังชะพลู อําเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านซับใหญ� ตําบลหินดาต 
ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหินดาต อําเภอปางศิลาทอง
 จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านปางมะนาว ตําบลหิน
ดาต ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหินดาต อําเภอปาง
ศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านพิกุลทอง ตําบลนิคมทุ�ง
โพธ์ิทะเล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนิคมทุ�งโพธ์ิทะเล อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 ตําบลท�าพุทรา ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านเนินสง�า ตําบลทุ�งทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งทอง อําเภอทรายทอง
วัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านลานศิลา ตําบลนาบ�อคํา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาบ�อคํา อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านบ	านบึงสว�างอารมณ, 
ตําบลบึงทับแรต ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบึงทับแรต
 อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านทุ�งหันตรา ตําบลวังแขม 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังแขม อําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านใหม�ทรัพย,เจริญ ตําบลวัง
ชะพลู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังชะพลู อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านคลองใหญ� ตําบลวังทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 21 บ	านฟaาเก้ือ ตําบลวังทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านสักขี ตําบลหนองไม	กอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไม	กอง อําเภอไทรงาม 
จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหนองยาง ตําบลหนองไม	
กอง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไม	กอง อําเภอ
ไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านจิกลาด ตําบลหนองไม	
กอง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไม	กอง อําเภอ
ไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 14 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายมอสมบัติ - ดงดํา หมู�ที่ 4 บ	านมอ
สมบัติ ตําบลวังทอง กว	าง 7 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลวังทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต  สายภายในหมู�บ	านวังทอง  หมู�ที่ 2 บ	าน
วังทอง ตําบลวังทอง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร  องค,การบริหารส�วน
ตําบลวังทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place Recycling 
สายทางบ	านหนองทอง - หนองโสน หมู�ที่ 10 บ	านหนองทอง  หมู�ที่ 14 บ	านทุ�งรวงทอง 
ตําบลเขาคิริส กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1.50 
เมตร  เทศบาลตําบลเขาคีริส อําเภอพรานกระต�าย จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างผิวจราจรเคพซีล สาย กพ.ถ 44 -059 บ	านหัวทุ�ง - โนนพลวง หมู�ที่ 7 บ	านโนน
พลวง ตําบลเทพนิมิต กว	าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ไม�มีไหล�ทาง หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
4,200 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเทพนิมิต อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง
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(5) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง แบบ Cape seal สายทางเข	าอ�างเก็บนํ้าหนองกอง หมู�ที่ 4 บ	าน

หนองกอง ตําบลนาบ�อคํา กว	าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาบ�อ
คํา อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง แบบ Cape seal สาย กพ 3086 บ	านลานศิลา - คลองสมุย หมู�ที่ 
12 บ	านหนองนกกระทา ตําบลนาบ�อคํา จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 28,400 ตาราง
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาบ�อคํา อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างผิวจราจรเคพซีล สายบ	านหาดชะอม -บ	านหนองตะเคียน หมู�ที่ 7 บ	านวังเรียง 
ตําบลปfาพุทรา กว	าง 6 เมตร ยาว 1,135 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลปfาพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างถนนผิวทางจราจรแคพซีล สายบ	านหินชะโงก -บ	านวังตะเคียน ตําบลโพธ์ิทอง 
กว	าง 6 เมตร ยาว 290 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิ
ทอง อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรแอสฟCลท,คอนกรีต สายบ	านเกาะฝaาย หมู�ที่ 4 บ	านเกาะฝaาย ตําบล
ยางสูง กว	าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลยาง
สูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรแอสฟCลท,คอนกรีต สายบ	านเกาะฝaาย - บ	านวังเจ	า หมู�ที่ 4 และเขต
หมู�ที่ 5 ตําบลยางสูง ผิวจราจรกว	าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลยางสูง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(11) เสริมผิวพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กพ.3080 สาย บ	านคลองแขยง - บ	านสัก
งาม ตําบลสักงาม กว	าง 8 เมตร ยาว 3,250 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (OVERLAY) สาย กพ.3004 หมู�ที่ 5 บ	านหนองหลวง 
ตําบลหนองหลวง กว	าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (ช�วงที่ 2) สายหมู�ที่ 1 บ	านวังหามแห - หมู�ที่ 3
 บ	านเขาพริก ตําบลวังหามแห กว	าง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร
 องค,การบริหารส�วนตําบลวังหามแห อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,คอนกรีต สายบ	านวังสลักพระ หมู�ที่ 4 บ	านวังสลักพระ 
ตําบลสลกบาตร กว	าง 4 เมตร ยาว 595 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 
เทศบาลตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านท�า

ช	าง องค,การบริหารส�วนตําบลคลองนํ้าไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําเเพงเพชร
1 หลัง
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(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กคุยบ	าน

โอง องค,การบริหารส�วนตําบลคุยบ	านโอง อําเภอพรานกระต�าย จังหวัดกําแพงเพชร
1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 26 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดกําแพงเพชร องค,การบริหารส�วนจังหวัดกําแพงเพชร 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร,-ชุ�มดีสารอุปถัมภ,) เทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ, เทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร
 จังหวัดกําแพงเพชร

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ�งสวน เทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย,บุญประคองพิทยาคม) เทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกําแพงเพชร เทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทํานองอุปถัมภ,) เทศบาลเมืองหนองปลิง อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�ามะเขือ เทศบาลตําบลท�ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลวังแขม องค,การบริหารส�วนตําบลวังแขม อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพรานกระต�าย เทศบาลตําบลพรานกระต�าย อําเภอพราน
กระต�าย จังหวัดกําแพงเพชร

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลช�องลม เทศบาลตําบลช�องลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บริเวณชุมชนเมืองเก�า เทศบาล

เมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก�น
1 แห�ง

2
2.1 47 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านโนนทอง 
ตําบลบ	านผือ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านผือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโนนฆ	อง 
ตําบลบ	านผือ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านผือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านบึงสวางค, 
ตําบลบึงเนียม ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบึงเนียม 
อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโพธ์ิขุมดิน 
ตําบลพระบุ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก�น

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านโคกกลาง 
ตําบลห	วยยาง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยยาง 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านยางหย�อง 
ตําบลโคกสี ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสี 
อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านเชิญ 
ตําบลชุมแพ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลชุมแพ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหันโสกเชือก 
ตําบลทางขวาง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทางขวาง 
อําเภอแวงน	อย จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านทางขวาง 
ตําบลทางขวาง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทางขวาง 
อําเภอแวงน	อย จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดขอนแก�น

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโนนธาตุ 

ตําบลโนนธาตุ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนธาตุ 
อําเภอหนองสองห	อง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านทับบา 
ตําบลเมืองพล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองพล อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านโนนข้ีเหล็ก 
ตําบลแวงน	อย ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแวงน	อย อําเภอ
แวงน	อย จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านหนองมะเขือ 
ตําบลโคกสําราญ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
อําเภอบ	านแฮด จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองแสง 
ตําบลบ	านผือ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านผือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านผือพัฒนา 
ตําบลบ	านผือ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านผือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านปfามะนาว 
ตําบลปfามะนาว ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfามะนาว 
อําเภอบ	านฝาง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านคําหัวช	าง 
ตําบลปfามะนาว ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfามะนาว 
อําเภอบ	านฝาง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4,6,7 บ	านโจดน	อย 
ตําบลพระบุ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก�น

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านโคกสี 
ตําบลแวงน	อย ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแวงน	อย 
อําเภอแวงน	อย จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหนองเสาเล	า 
ตําบลหนองเสาเล	า ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองเสาเล	า 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านหนองแกมน,
คูขาด,โนนพริก,โคกสง�าพัฒฯ ตําบลโคกสง�า ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า 
องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสง�า อําเภอพล จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านพรหมนิมิต

ตําบลโคกสี ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสี 
อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านไชยสอ 
ตําบลไชยสอ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไชยสอ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านสระขาม 
ตําบลตะก่ัวปfาตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะก่ัวปfา อําเภอ
หนองสองห	อง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านโคกล�าม 2 
ตําบลท�าวัด ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าวัด 
อําเภอแวงน	อย จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 7 บ	านดอนเพิ่ม 
ตําบลทุ�งชมพู ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งชมพู 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโนนทัน 
ตําบลโนนข�า ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนข�า 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านสว�าง 
ตําบลโนนธาตุ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนธาตุ 
อําเภอหนองสองห	อง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโนนแต	 
ตําบลโนนธาตุ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนธาตุ 
อําเภอหนองสองห	อง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโคกสูง 
ตําบลโนนธาตุ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนธาตุ 
อําเภอหนองสองห	อง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านนาโพธ์ิ 
ตําบลโนนสะอาด ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนสะอาด 
อําเภอแวงใหญ� จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านห	วยบง 
ตําบลโนนสะอาด ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนสะอาด 
อําเภอแวงใหญ� จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านตลาดน	อย 
ตําบลโนนสะอาด ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนสะอาด 
อําเภอแวงใหญ� จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านกุดหมากเห็บ 

ตําบลโนนสะอาด ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนสะอาด 
อําเภอแวงใหญ� จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโนนสวัสด์ิ 
ตําบลบริบูรณ, ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบริบูรณ, 
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านดอนสวรรค, 
ตําบลบ	านขาม ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านขาม อําเภอ
นํ้าพอง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1,2,15,16 
บ	านขาม ตําบลบ	านขาม ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ	านขาม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านโนนสวรรค, 
ตําบลภูเหล็ก ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลภูเหล็ก
 อําเภอบ	านไผ� จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านภูเงิน 
ตําบลภูเหล็ก ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลภูเหล็ก 
อําเภอบ	านไผ� จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหินร�อง 
ตําบลเมืองเก�าพัฒนา ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองเก�า
พัฒนา อําเภอเวียงเก�า จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านชาด 
ตําบลเมืองพล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองพล อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหัน ตําบลหนองกุงธนสาร
 ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านขาม ตําบลหนองสองห	อง
 ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองสองห	อง 
อําเภอหนองสองห	อง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหนองผักแว�น 
ตําบลหว	าทอง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหว	าทอง อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโปfงสังข, 
ตําบลหว	าทอง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหว	าทอง อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านห	วยแก 

ตําบลใหม�นาเพียง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
ใหม�นาเพียง อําเภอแวงใหญ� จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ	านหนองบัวคํามูล หมู�ที่ 4 ตําบลคูคํา 
องค,การบริหารส�วนตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก�น

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 10 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางบ	านบุ�งแก	ว - บ	านโนนรัง หมู�ที่ 7 
บ	านบุ�งแสง - หมู�ที่ 9 บ	านโนนรัง ตําบลนาชุมแสง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก�น

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางบ	านโสกห	าง หมู�ที่ 9 - บ	าน
โนนอุดม หมู�ที่ 6 ตําบลนาหว	า กว	าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลนาหว	า อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก�น

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวเรียบ Cape Seal สายทางบ	านโต	น - บ	านขามปaอม หมู�ที่ 1 บ	าน
โต	น - หมู�ที่ 3 บ	านโจดใหญ� กว	าง 6 เมตร ไหล�ทางลาดยางข	างละ 1.50 เมตร ยาวรวม 
1,682 เมตร เทศบาลตําบลบ	านโต	น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก�น

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ(Natural Rubber
 Modifien Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สาย ขก 
3040 บ	านตะก่ัวปfา หมู�ที่ 1 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,830 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.50 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลตะก่ัวปfา อําเภอหนองสองห	อง จังหวัดขอนแก�น

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ(Natural Rubber
 Modifien Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สายทางบ	าน
หนองเปล�ง 2 ช�วง หมู�ที่ 3 บ	านหนองเปล�ง ยาวรวม 886 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,316
 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตะก่ัวปfา อําเภอหนองสองห	อง จังหวัดขอนแก�น

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงผิวหน	าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี overlays สายบ	านหว	า หมู�ที่ 2 บ	านหว	า 
กว	าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านหว	า 
อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

1 สายทาง

(7) ซ�อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In -Place Recycling 
สายแยกทางหลวง 23 -บ	านภูเหล็ก(ถนนสายบ	านภูเหล็ก -บ	านหนองฮี) จํานวน 4 ช�วง ยาว
รวม 2,450 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 19,420 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลภู
เหล็ก อําเภอบ	านไผ� จังหวัดขอนแก�น

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างเสริมผิวจราจรโดยวิธี OVERLAY ด	วย ASPHALTIC CONCRETE สายบ	านกุดนํ้าใส
 หมู�ที่ 1 เชื่อมถนนมิตรภาพ จํานวน 4 ช�วง หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 31,070 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลกุดนํ้าใส อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก�น

1 สายทาง

(9) ปรับปรุงผิวจราจรเปgนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางเลี่ยงเมือง - บ	านแดงใหญ� ช�วงบ	าน
หนองหลุบ หมู�ที่ 7 กว	าง 8 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร 1,400 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลแดงใหญ� อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราเคพซิล (Para Cape Seal) สายบ	านโคกล�าม - บ	านหลุบกุง

(ตอน 2) หมู�ที่ 1 บ	านโคกล�าม กว	าง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าวัด อําเภอแวงน	อย จังหวัดขอนแก�น

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสําราญ
 เทศบาลตําบลสําราญ อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ
มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลหนองแก เทศบาล
ตําบลหนองแก อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก�น

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน

ห	วยค	อ องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแวงนางเบ	า อําเภอพล จังหวัดขอนแก�น
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี
ชมชื่น เทศบาลตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก�น

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 106 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนซับสมบูรณ,พิทยาลัย องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรง
เรียนซําสูงพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัด
ขอนแก�น

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ, องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนแท�นศิลาทิพย,ศึกษา องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัด
ขอนแก�น

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโนนหันวิทยายน องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัด
ขอนแก�น

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนบ	านคูขาด(สถิตย,อุปถัมภ,) องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมือง
ขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหนองเสี้ยว องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัด
ขอนแก�น

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท, องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนพระธาตุขามแก�นพิทยาลัย องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมือง
ขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลคุ	มหนองคู เทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านตูม เทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านโนนหนองวัด เทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านหนองแวง เทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านหนองใหญ� เทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(30) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก�น อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(31) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านทุ�ม เทศบาลเมืองบ	านทุ�ม อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(32) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลท�าพระ เทศบาลตําบลท�าพระ อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(33) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านเปgด เทศบาลตําบลบ	านเปgด อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(34) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพระลับ เทศบาลตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัด
ขอนแก�น

2 ชุด

(35) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสําราญ เทศบาลตําบลสําราญ อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัด
ขอนแก�น

2 ชุด

(36) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโพธ์ิไชย เทศบาลตําบลโพธ์ิไชย อําเภอโคกโพธ์ิไชย
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(37) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1(สํานักงานสลากกินแบ�งรัฐบาลอุปถัมภ,) เทศบาลเมืองชุมแพ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(38) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลกุดนํ้าใส เทศบาลตําบลกุดนํ้าใส อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(39) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลนํ้าพองภูริพัฒน, เทศบาลตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(40) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลคําใหญ�ปCนนํ้าใจ เทศบาลตําบลม�วงหวาน อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(41) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลลํานํ้าพอง เทศบาลตําบลลํานํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(42) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ	านไผ� อําเภอบ	านไผ� จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(43) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านไผ� เทศบาลเมืองบ	านไผ� อําเภอบ	านไผ� จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(44) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านแฮด เทศบาลตําบลบ	านแฮด อําเภอบ	านแฮด จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(45) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(46) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห, เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(47) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ, เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(48) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนองค,การบริหารส�วนตําบลโนนข�า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนข�า 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(49) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลมัญจาคีรี เทศบาลตําบลมัญจาคีรี อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(50) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศตําบลแวงน	อย เทศบาลตําบลแวงน	อย อําเภอแวงน	อย จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(51) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านทุ�งเชือก องค,การบริหารส�วนตําบลภูห�าน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(52) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านห	วยสายหนัง องค,การบริหารส�วนตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด

(53) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลหนองแก เทศบาลตําบลหนองแก อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก�น

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 2 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนวัดดอนตาล หมู�ที่ 13 

ตําบลพลับพลา เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ, อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนวัดทุ�งกบิล หมู�ที่ 6 
ตําบลคลองพลู เทศบาลตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

2
2.1 33 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู� 6 ตําบลตกพรม ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู� 3,6 บ	านทุ�งตาอิน 
ต.พลวง เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง บริเวณที่สาธาณประโยชน,
(ปfาช	าทุ�งว�านเหลือง) หมู� 2 ตําบลพลับพลา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า 
เทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง บริเวณที่สาธาณประโยชน, 
(ปfาช	าทุ�งโปfง) หมู� 5 ตําบลพลับพลา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า 
เทศบาลตําบลพลับพลา อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านซอยส	มปfอย 
ตําบลแก�งหางแมว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แก�งหางแมว อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านเกาะลอย 
ตําบลแก�งหางแมว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แก�งหางแมว อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 16 บ	านคลองกลอย
ตําบลแก�งหางแมว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แก�งหางแมว อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 ตําบลเขาวัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
อําเภอท�าใหม� จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดจันทบุรี

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 ตําบลเขาวัว 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
อําเภอท�าใหม� จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 ตําบลเขาวัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
อําเภอท�าใหม� จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านสระบาป ตําบลคลอง
นารายณ, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคลองนารายณ, 
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านซับตารี ตําบลทุ�งขนาน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งขนาน อําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านเนินสถิต ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเนินสถิต ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหนองคล	า 
ตําบลแสลง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแสลง 
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านเขากระแจะ 
ตําบลแสลง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแสลง 
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโปfงวัว 
ตําบลแก�งหางแมว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แก�งหางแมว อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านแสงทอง 
ตําบลแก�งหางแมว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แก�งหางแมว อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านคลองปรือ 
ตําบลแก�งหางแมว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แก�งหางแมว อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดเล็ก หมู�ที่ 18 บ	านนาบุญ 
ตําบลแก�งหางแมว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แก�งหางแมว อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านหินกอง 

ตําบลวังโตนด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังโตนด 
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(22) ขยายเขตบริการระบบประปาหมู�บ	าน โดยการขุดดินตามแนวและเดินท�อพีวีซี 
ระบบประปา ขนาด เส	นผ�านศูนย,กลาง 3 น้ิว และ เส	นผ�านศูนย,กลาง 2.5 น้ิว 
รวมความยาวไม�น	อยกว�า 3,027 เมตร เทศบาลตําบลฉมัน อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(23) ขยายเขตบริการระบบประปาหมู�บ	าน โดยการขุดดินตามแนวและเดินท�อ พีวีซี 
ระบบประปา ขนาด เส	นผ�านศูนย,กลาง 3 น้ิว รวมความยาวไม�น	อยกว�า 2,508 เมตร 
เทศบาลตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านพลงใหญ� ตําบลช	างข	าม
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลช	างข	าม อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 ตําบลตกพรม ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 ตําบลตกพรม ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 ตําบลตกพรม ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบหอถังเหล็กเก็บนํ้า หมู�ที่ 8 ตําบลเขาวัว รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลเนินสูง อําเภอท�าใหม� 
จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 ตําบลหนองตาคง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองตาคง อําเภอโปfงนํ้าร	อน 
จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 16 บ	านตลาด 
ตําบลขุนซ�อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขุนซ�อง 
อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน หมู�ที่ 7 บ	านขอม ตําบลท�าช	าง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าช	าง 
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านเขานมนาง 
ตําบลทุ�งขนาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งขนาน 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านซอยหน่ึง 
ตําบลสามพี่น	อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
สามพี่น	อง อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน

3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 6 สายทาง
(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยางชนิดพาราเสลอรี่ซีล สายทางหลวงที่ จบ.4031 แยกทางหลวง

3193 บ	านโอลําเจียก (เดิมทางหลวงหมายเลข 3227) หมู�ที่ 7 -หมู�ที่ 3 ตําบลคลองใหญ�
กว	าง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร เทศบาลตําบลคลองใหญ�
อําเภอโปfงนํ้าร	อน จังหวัดจันทบุรี

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างถนนยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตและขยายผิวจราจรด	วยวิธี Recycling 
สายหัวแหลม - ดอนสําโรง หมู�ที่ 6,7 ตําบลท�าช	าง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,865 เมตร
หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าช	าง 
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยางชนิดผิวจราจร Cape Seal สายท�าเทียบเรือนํ้าลึก (ตอนสุดท	าย)
หมู�ที่ 7 บ	านท�าสอน ตําบลบ�อ กว	าง 5 เมตร ยาว 2,885 เมตร เทศบาลตําบลบ�อ 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

1 สายทาง

(4) ซ�อมแซมถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวทางแอสฟCลท,คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด	วยยาง
ธรรมชาติ (Natural rubber modified asphallt concrete) สายบ	านแสลง -ชําตาสุข
หมู�ที่ 4,5,6 ตําบลแสลง กว	าง 6 เมตร ยาว 4,474 เมตร หนา 0.03 เมตร 
เทศบาลตําบลแสลง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 สายทาง

(5) ซ�อมแซมถนนลาดยาง โดยแอสฟCลท,คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ 
(Natural rubber modified asphallt concrete)สายบ	านคลองขวาง - ชําโสม 
หมู�ที่ 5,6 ตําบลแสลง กว	าง 7 เมตร ยาว 2,269 เมตร หนา 0.04 เมตร 
เทศบาลตําบลแสลง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงถนน โดยการ Overlay ด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายโปfงแรด - หนองอ	อ
พัฒนา หมู�ที่ 1,6 ตําบลพลับพลา กว	าง 6 เมตร ยาว 1,320 เมตร เทศบาลตําบล
พลับพลา อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลท�าหลวง เทศบาลตําบลท�าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลมาบไพ องค,การบริหารส�วนตําบลมาบไพ อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 16 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เทศบาลเมืองจันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เทศบาลเมืองจันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) เทศบาลเมืองขลุงอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ เทศบาลเมืองขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร เทศบาลเมืองท�าใหม� อําเภอท�าใหม� จังหวัดจันทบุรี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดไผ�ล	อม เทศบาลเมืองท�าใหม� อําเภอท�าใหม� จังหวัดจันทบุรี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว เทศบาลเมืองท�าใหม� อําเภอท�าใหม� จังหวัดจันทบุรี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลทับช	าง 1 เทศบาลตําบลทับช	าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

2 ชุด
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1

1.1 10 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านดอนกา ตําบลบางเตย 

ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านบึงเทพยา ตําบลบางนํ้า
เปรี้ยว ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอบางนํ้า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านบางเชือกเขา ตําบลโยธะ
กา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโยธะกา อําเภอบางนํ้า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านบึงบางไทร ตําบลโยธะกา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโยธะกา อําเภอบางนํ้า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านคลอง 20 ตําบลโยธะกา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโยธะกา อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านคลอง 21 (บริเวณบ	าน
สมพิศ) ตําบลโยธะกา ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโยธะกา อําเภอ
บางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 ตําบลดอนเกาะกา ตามแบบ
กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลดอนเกาะกา อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 ตําบลดอนเกาะกา ตามแบบ
กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลดอนเกาะกา อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 14 บ	านหนองบ�อ ตําบลเกาะ
ขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านคลอง 21 (บริเวณบ	าน
ผู	ใหญ�สมยศ) ตําบลโยธะกา ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโยธะกา 
อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายการ
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2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน

2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 27 สายทาง
(1) ก�อสร	างปรับปรุงถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนวายเข	าบ	านหมู�ใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหมู�ใหญ� 

ตําบลแสนภูดาษ กว	าง 7 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตําบลแสน
ภูดาษ อําเภอบ	านโพธ์ื จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติก คอนกรีต บ	านลาดบัว - บ	านคันคลอง หมู�ที่ 1 บ	านลาด
บัว ตําบลคลองขุด กว	าง 5 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลคลองขุด อําเภอบ	านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(3) ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายคลองบ	านโพธ์ิ 2 หมู�ที่ 1 เชื่อมต�อ หมู�ที่ 2 
ตําบลคลองบ	านโพธ์ิ กว	าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลคลองบ	านโพธ์ิ อําเภอบ	านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติก คอนกรีต ถนนสายดอนทรายลาดตาทา ซอย 1 หมู�ที่ 2 
บ	านดอนสะแก ตําบลดอนทราย ผิวจราจรกว	าง 4 เมตร ยาว 972 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลดอนทราย อําเภอบ	านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย ม.1,3,5,6 เชื่อมต�อจากบางขนาก (ถนน กสช. สาย
 8 หมู�ที่ 3 เชื่อมถนนลาดยางบริเวณบ	านนางฉลวย อินทรักษา ถึง บริเวณบ	านนางสาว
กัญญาลักษณ, แสงศรีเพ็ญ) ตําบลบางโรง กว	าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลบางโรง อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(6) ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู�ที่ 7 บ	านคลอง 20 ตําบลสิงโตทอง 
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,465 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสิงโตทอง 
อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(7) ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสิงโตทอง 1 (ฉช.6031) หมู�ที่ 1,2 บ	านคลอง 19 
ตําบลสิงโตทอง กว	าง 5 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
สิงโตทอง อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย ฉช.3017 แยก
ทางหลวงหมายเลข 304 - บ	านปากคลองม�วง ตําบลเกาะขนุน กว	าง 8 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะขนุน อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตบ	านทรายหาย - บ	านสามแยก หมู�ที่ 4,5 ตําบล
ท�าทองหลาง ผิวจราจรขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลท�าทองหลาง อําเภอบางคล	า จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตบ	านท�าทองหลาง - บ	านคลองโสภา หมู�ที่ 2 
ตําบลท�าทองหลาง กว	าง 6 เมตร ยาว 949 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลท�าทองหลาง อําเภอบางคล	า จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(11) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต หมู�ที่ 12 บ	านบึงเทพยา 
ตําบลบางนํ้าเปรี้ยว กว	าง 5 เมตร ยาว 2,850 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าเปรี้ยว
 อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง
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(12) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายทางเข	าสถานีอนามัย 

หมู�ที่ 10 บ	านบึงเทพยา ตําบลบางนํ้าเปรี้ยว กว	าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(13) ปรับปรุงถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตโดยวิธีโอเวอร,เลย, สายวัดเจดีย, - วัดสายชล หมู�ที่ 1,2,3,5
 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,054 เมตร หนา 0.05 เมตร พร	อมตีเส	นจราจร องค,การบริหารส�วน
ตําบลบ	านใหม� อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(14) ปรับปรุงผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านคลองหกวา เลียบคลองสิบสี่ (ฝC~งตะวันออก) 
หมู� 15,1,2 กว	าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบึง
นํ้ารักษ, อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(15) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านโคกขาม - บ	านใหม� หมู�ที่ 7 
กว	าง 8 เมตร ยาว 2,400 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place 
Recycling) สาย ฉช.3025 บ	านโพธ์ิ - บ	านคลองยายคํา อําเภอบ	านโพธ์ิ (ฉช.ถ 1 -0006) 
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,540 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place 
Recycling) สาย ฉช.3157 บ	านบางไผ� - บ	านดอนทราย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา - อําเภอ
บ	านโพธ์ิ (ฉช.ถ 1 -0003) กว	าง 6 เมตร ยาว 2,535 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place 
Recycling) สาย ฉช.2029 อําเภอราชสาส,น - ดงน	อย อําเภอราชสาส,น (ฉช.ถ 1 -0018) 
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,515 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(19) ซ�อมสร	างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place 
Recycling) สาย ฉช.3002 ร.ร.ฉิมพลีวิทยาคาร - บ	านไผ�ดํา อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว (ฉช.ถ 1 -
0011) กว	าง 6 เมตร ยาว 2,520 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(20) ซ�อมสร	างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place 
Recycling) สาย ฉช.3028 บ	านปากคลองท�าลาด - บ	านราชสาส,น อําเภอราชสาส,น (ฉช.ถ 
1 -0017) กว	าง 6 เมตร ยาว 2,515 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(21) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนผิวทางแบบแคปซิล (Cape Seal) เปgนแบบผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอ
นกรีต ถนนสายบ	านหัวกระสังข, - บ	านเขาหินซ	อน หมู�ที่ 6 (กม.ที่ 4.318 กม.ที่ 5.318) กว	าง
 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเขาหินซ	อน
 อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(22) ปรับปรุงถนนแบบแอสฟCลท,ติก คอนกรีต สายบ	านอู�ตะเภา หมู�ที่ 1 บ	านอู�ตะเภา ตําบลบาง

กรูด กว	าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางกรูด 
อําเภอบ	านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(23) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายยายพวง - โสธราเวช หมู�ที่ 1 ตําบล
บางเตย จํานวน 2 ช�วง พื้นที่ปูยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตไม�น	อยกว�า 6,305 ตารางเมตร 
พร	อมท�อระบายนํ้า ค.ส.ล. เส	นผ�านศูนย,กลาง 0.60 เมตร จํานวน 2 จุด องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(24) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายวัดนิลราษฎร,ศรัทธาบํารุง - สะพานปฏิรูป
บ	านบางใหญ� หมู�ที่ 1 ตําบลโพรงอากาศ ผิวจราจรกว	าง 6 เมตร ยาว 1,793 เมตร หนา 
0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(25) ซ�อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต หมู�ที่ 4 แยกจากถนนดอนสีนนท, - แหลม
ประดู� เข	าถนนสายดอนความโทน - ท�าข	าม บ	านดอนความโทน ตําบลสิบเอ็ดศอก กว	าง 5 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสิบเอ็ดศอก อําเภอบ	าน
โพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(26) ซ�อมแซมถนนลาดยาง สายวัดอินทาราม หมู�ที่ 1 ตําบลหนองตีนนก กว	าง 6 เมตร ยาว 
1,015 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองตีนนก อําเภอบ	านโพธ์ิ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

(27) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหัวลําพู - บ	านลาดปลาเค	า 
หมู�ที่ 4 - หมู�ที่ 5 ตําบลคลองเข่ือน จํานวน 2 ช�วง กว	าง 6 เมตร ยาวรวม 1,785 เมตร หนา
 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคลองเข่ือน อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารอเนกประสงค, แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนชําปfางามวิทยาคม องค,การบริหาร
ส�วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กวัดสาย

ชล องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านใหม� อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบางนํ้าเปรี้ยว เทศบาลตําบลบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 22 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนชําปfางามวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก	วพุทธิยาคาร) องค,การบริหารส�วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต	(สุตสุนทร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร(น	อย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ	ง เทศบาลตําบลบางคล	า อําเภอบางคล	า จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธ์ิ เทศบาลตําบลบางคล	า อําเภอบางคล	า จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหนองโสน องค,การบริหารส�วนตําบลเสม็ดใต	 อําเภอบางคล	า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บางวัว เทศบาลตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ, เทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ, 
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย, เทศบาลตําบลเทพราช อําเภอบ	านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดบางมะเฟ�อง เทศบาลตําบลสนามชัยเขต อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 8 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 6 บ	านทับสูง ตําบลบ�อทอง 

องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อทอง อําเภอบ�อทอง จังหวัดชลบุรี
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง ชุมชนเนินสามัคคี หมู�ที่ 3 
ตําบลบางเสร� เทศบาลตําบลเกล็ดแก	ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง ชุมชนบ	านเขากระทิง หมู�ที่ 6 ตําบล
บางเสร� เทศบาลตําบลเกล็ดแก	ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง ชุมชนบ	านหนองหิน หมู�ที่ 7 ตําบล
บางเสร� เทศบาลตําบลเกล็ดแก	ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง ชุมชนร�วมพัฒนาวัดใหม�อยู�สงัด หมู�ที่
 9 ตําบลบางเสร� เทศบาลตําบลเกล็ดแก	ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง ชุมชนเกล็ดแก	วพัฒนา หมู�ที่ 10 
ตําบลบางเสร� เทศบาลตําบลเกล็ดแก	ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง ชุมชนบ	านโค	งวันเพ็ญ หมู�ที่ 11 
ตําบลบางเสร� เทศบาลตําบลเกล็ดแก	ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านหินกอง 
ตําบลหนองขาม องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 13 สายทาง

(1) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตทางหลวง 344 - บ	านบน (ห	วยมะระ
ซอย 3) หมู�ที่ 1 ตําบลหนองเสือช	าง พื้นที่ไม�น	อยกว�า 2,580 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลหนองเสือช	าง อําเภอหนองใหญ� จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

(2) ซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายแยกเกษตร -เขาไม	หอม หมู�ที่ 4 บ	านบึงเจริญ ตําบล
เกษตรสุวรรณ จํานวน 3 ช�วง พื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 22,500 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบ�อทอง จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางเปgนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ	านหนองศาลา -บ	าน
หนองกุมภัณฑ, (ซอยทุ�งขวาง 11) หมู�ที่ 3 ตําบลทุ�งขวาง กว	าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร หนา
 0.15 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,480 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งขวาง อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนพาราแอสฟCลท,ติก คอนกรีตสายบ	านหนองเกตุ - บ	านบ�อกวางทอง (ชบ 
3161) หมู�ที่ 4,5,7 ตําบลบ�อกว�างทอง พื้นที่ไม�น	อยกว�า 17,600 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ�อกวางทอง อําเภอบ�อทอง จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดชลบุรี

รายการ
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(5) ซ�อมแซมผิวจราจรถนนสายคลองกุ�ม เขาใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเขาใหญ� ตําบลพลวงทอง แบบ

ฉาบผิว Para Slurry Seal Type III พื้นที่ไม�น	อยกว�า 19,600 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลพลวงทอง อําเภอบ�อทอง จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปรือ -บรรจบทางหลวง 331 หมู�ที่ 1
 ตําบลหนองไผ�แก	ว กว	าง 8 เมตร ยาว 1,308 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 
10,464 ตารางเมตร ไหล�ทางหินคลุกข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไผ�
แก	ว อําเภอบ	านบึง จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านบึง ชุมชนที่ 8 (ซากัวเอ๊ียะ -ชวนใจ) หมู�ที่ 1 
ตําบลบ	านบึง กว	าง 6 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 2,730 
ตารางเมตร เทศบาลตําบลบ	านบึง อําเภอบ	านบึง จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติก คอนกรีตสายบ	านสํานักตอ -บึงกระโดน (ช�วงที่ 3) หมู�ที่ 
1 บ	านสํานักตอ ตําบลหนองชาก พื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,462 ตารางเมตร เทศบาลตําบลหนอง
ชาก อําเภอบ	านบึง จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

(9) ปรับปรุงถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 344 - บ	านวังใหญ� ช�วงที่ 2
 หมู�ที่ 2 ชุมชนวังใหญ� ตําบลหนองใหญ� พื้นที่ไม�น	อยกว�า 6,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบล
หนองใหญ� อําเภอหนองใหญ� จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

(10) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติก คอนกรีตสายบ	านหนองช	าง -บ	านหนองขยาด หมู�ที่ 2 - 
หมู�ที่ 7 พื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,328 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขยาด อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

(11) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านโปfงเอือด -บ	านหนองสองห	อง หมู�ที่ 
6,11 บ	านหนองสองห	อง ตําบลนาวังหิน พื้นที่ไม�น	อยกว�า 26,600 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลนาวังหิน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบึงกระโดน -แยกหนองยาง หมู�ที่ 4,3 บ	าน
บึงกระโดน, บ	านหนองสรวง ตําบลหนองอิรุณ พื้นที่ไม�น	อยกว�า 13,424 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ	านบึง จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

(13) ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านตึก หมู�ที่ 4 ตําบลห	างสูง กว	าง 5 เมตร ยาว 500 
เตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 2,500 ตารางเมตร ไหล�ทางลูกรังข	างละ 0.50 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลห	างสูง อําเภอหนองใหญ� จังหวัดชลบุรี

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 
เทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน

ทรายมูล องค,การบริหารส�วนตําบลหนองปรือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน
เนินแสนสุข องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1 หลัง
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3

3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 76 ชุด
(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค	อ องค,การบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนท�าข	ามพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านเขาซก (เบญจศิริราษฎร,วิทยาคาร) องค,การบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี
 อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านคลองมือไทร (สว�างไสวราษฎร,บํารุง) องค,การบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหนองใหญ�(คุรุราษฎร,อุปถัมภ,) องค,การบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม องค,การบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดยุคคลราษฎร,สามัคคี องค,การบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสวนปfาเขาชะอางค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหัวถนนวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม�ชลบุรี องค,การบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร,นุเคราะห, เทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลวัดกําแพง เทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดโพธ์ิ เทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลอินทปCญญา เทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลคลองตําหรุ เทศบาลตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองตําหรุ เทศบาลตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ�อ ๑(บ	านมาบสามเกลียว) เทศบาลตําบลดอนหัวฬ�อ 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ�อทอง เทศบาลตําบลบ�อทอง อําเภอบ�อทอง จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านหนองซากแง	ว เทศบาลตําบลห	วยใหญ� อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) เทศบาลเมืองบ	านบึง อําเภอบ	านบึง จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) เทศบาลเมืองบ	านบึง อําเภอบ	านบึง จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ�นอุปถัมภ,) เทศบาลเมืองบ	านบึง อําเภอบ	านบึง จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลคลองก่ิว องค,การบริหารส�วนตําบลคลองก่ิว 
อําเภอบ	านบึง จังหวัดชลบุรี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ, เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(30) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก	ว เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(31) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ,ปCญญาธร เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(32) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(33) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(34) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 เทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(35) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านศรีมหาราชา เทศบาลเมืองศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(36) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร,นิยมธรรม เทศบาลเมืองศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(37) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

(38) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านพันเสด็จใน องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2 ชุด

4 ผลผลิตส�งเสริมและสนับสนุนองค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน*
โครงการสนับสนุนแผนแม�บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 2 โครงการ
(1) โครงการก�อสร	างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟCลท,คอนกรีตสายสันติคราม

เชื่อมทางหลวงสายพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร,เวย,) เทศบาลตําบล
หนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1 โครงการ

(2) โครงการศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน,ชุมชนบ	านหนองซากแง	วเปgนแหล�งท�องเที่ยวใหม� 
เทศบาลตําบลห	วยใหญ� อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1 โครงการ



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู�ที่ 5 ตําบลเที่ยงแท	 องค,การ

บริหารส�วนตําบลเที่ยงแท	 อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
1 แห�ง

2
2.1 28 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านวังโพธ์ิ ตําบลดอนกํา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโคกเข็ม ตําบลตลุก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านกลาง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลบ	านเชี่ยน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านบางลี่ ตําบลบ	านเชี่ยน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลบ	านเชี่ยน อําเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านบางเสวย ตําบลโพ
นางดําตก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลโพนางดําตก อําเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโคกจันทร, ตําบลโพ
นางดําตกเทศบาลตําบลโพนางดําตก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งวัวแดง ตําบลวังตะเคียน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาท

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านวังตะเคียน ตําบลวัง
ตะเคียน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลวังตะเคียน อําเภอ
หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านท�าโบสถ,ตะวันออก หมู�ที่ 6 ตําบล
สามง�ามท�าโบสถ, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสามง�ามพัฒนา 
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดชัยนาท

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านหนองมะโมง ตําบล

หนองมะโมง เทศบาลตําบลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านท	ายคลอง-บึงทับปลา 
ตําบลหางนํ้าสาคร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร 
อําเภอมโนรมย, จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองลาด ตําบลกะบกเต้ีย
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลกระบกเต้ีย อําเภอ
เนินขาม จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านชัฎปลาไหล ตําบลกะ
บกเต้ีย อําเภอเนินขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกะ
บกเต้ีย อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหัวยาง ตําบลท�าฉนวน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลท�าฉนวน อําเภอ
มโนรมย, จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านบ�อพระ หมู�ที่ 1 ตําบลไพรนกยูง 
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไพรนกยูง
 อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านตลุกรัง หมู�ที่ 10 ตําบลไพรนกยูง 
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไพรนกยูง
 อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านหนองกระเบียน หมู�ที่ 2 ตําบลวัง
หมัน องค,การบริหารส�วนตําบลวังหมัน อําเภอวัดสิงห, จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านหนองแขยง หมู�ที่ 3 ตําบลวังหมัน 
องค,การบริหารส�วนตําบลวังหมัน อําเภอวัดสิงห, จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านดงช	างลํา หมู�ที่ 5 ตําบลวังหมัน 
องค,การบริหารส�วนตําบลวังหมัน อําเภอวัดสิงห, จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหนองเด�น ตําบลสุขเดือน
ห	า รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลสุข
เดือนห	า อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านห	วยสอง ตําบลสุขเดือน
ห	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลสุขเดือนห	า 
อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านบึงนํ้าเขียว หมู�ที่ 3 ตําบลคุ	ง
สําเภา ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลมโนรมย, อําเภอมโนรมย, 
จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านเที่ยงแท	 ตําบลแพรกศรี
ราชา เทศบาลตําบลสรรคบุรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านช�อง ตําบลแพรกศรีราชา 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลสรรคบุรี อําเภอสรรค
บุรี จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านปCกเปaา ตําบลแพรกศรี
ราชา เทศบาลตําบลสรรคบุรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านหนองดู� ตําบลหนองมะ
โมง เทศบาลตําบลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองชุมสาย ตําบลกุดจอก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลกุดจอก อําเภอ
หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านวัดสะพาน ตําบลท�าชัย 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าชัย อําเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 23 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายวัดบรมธาตุวรวิหาร -พิพิธภัณพ,
สถานแห�งชาติมุณี หมู�ที่ 6 บ	านดอนมะรุม ตําบลชัยนาท กว	าง 10 เมตร ยาว 545 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,450 ตารางเมตร เทศบาลตําบลชัยนาท อําเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกส,สายบางกระเบียน หมู�ที่ 6 บ	านบางกระเบียน 
ตําบลตลุก กว	าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,000 
ตารางเมตร เทศบาลตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบางกระเบียน หมู�ที่ 12 บานบางกระเบียน 
ตําบลตลุก กว	าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,000 
ตารางเมตร เทศบาลตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทาง ชน.ถ 34001 สาย
บ	านหนองจงอาง - บ	านชําแระ หมู�ที่ 14 บ	านดอนพุทธา ตําบลหนองแซง กว	าง 6 เมตร ยาว
 2,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,800 ตาราง
เมตร เทศบาลตําบลหนองแซง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองเต�า - ตลุกเทื้อม 
หมู�ที่ 13 บ	านตลุกเทื้อม ตําบลหนองแซง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 19,200 ตารางเมตร เทศบาลตําบลหนองแซง 
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ	านทุ�งโพธ์ิ -บ	านหนองหัวแรด (กม.ที่ 
5.200 -กม.ที่ 8.000) หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งโพธ์ิ - หมู�ที่ 12 บ	านหนองหัวแรด ตําบลกระบกเต้ีย 
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 22,400 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกะบกเต้ีย อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(7) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีลเปgนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต 

สายบ	านทุ�งกระถิน หมู�ที่ 6 ตําบลดงคอน กว	าง 6 เมตร ยาว 783 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,698 ตารางเมตร เทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านธรรมามูลเปgนผิวพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต 
กว	าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,500 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(9) ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านดักคะนนท, หม�ที่ 3 เปgน ผิวพาราแอส
ฟCลท,ติกคอนกรีต กว	าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
1,500 ตารางเมตร เทศบาลตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย ชน.6026 บ	านนางลือ -บ	านหนอง
จอก หมู�ที่ 6 บ	านหนองจอก ตําบลนางลือ กว	าง 6 เมตร ยาว 2,514 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 15,084 ตารางเมตร เทศบาลตําบลนางลือ อําเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(11) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านวงเดือน - บ	านท�าโบสถ, หมู�ที่ 9 
บ	านทับใต	 ตําบลสามง�ามท�าโบสถ, กว	าง 6 เมตร ยาว 326 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
1,956 ตารางเมตร เทศบาลตําบลสามง�ามพัฒนา อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงซ�อมแซมปูผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านบ�อยายส	ม -บ	านดอนใหญ�
 หมู�ที่ 3 บ	านบ�อยายส	ม ตําบลหนองมะโมง กว	าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,600 ตารางเมตร เทศบาลตําบลหนองมะโมง
 อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(13) ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE บ	านตลาดหมู -บ	านตลุกบัว กว	าง 6 
เมตร ยาว 3,285 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
26,280 ตารางเมตร เทศบาลตําบลห	วยกรด พัฒนา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองมะขาม -บ	าน
หนองยอ หมู�ที่ 2 บ	านหนองมะขาม ตําบลไร�พัฒนา กว	าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 6,400 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลไร�พัฒนา อําเภอมโนรมย, จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านไร�พัฒนา -บ	านหัวหว	า
 หมู�ที่ 3,หมู�ที่ 4 บ	านหัวหว	า ตําบลไร�พัฒนา กว	าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 9,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลไร�พัฒนา อําเภอมโนรมย, จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(16) ซ�อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟCลท,ติกตอนกรีต สายบ	านท�าบ	านหลวง -บ	านพราน หมู�ที่ 11 
บ	านพราน ตําบลวังไก�เถ่ือน กว	าง 6 เมตร ยาว 2,510 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�
น	อยกว�า 15,060 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังไก�เถ่ือน อําเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(17) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทาง Para asphaltic concrete สายบ	านหัวตะเฆ� - บ	านหนอง

โสน (ตอนที่ 1) หมู�ที่ 3 บ	านหัวตะเฆ� ตําบลวังหมัน กว	าง 6 เมตร ยาว 2,265 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,120 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลวังหมัน อําเภอวัดสิงห, จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทาง Para asphaltic concrete สายบ	านหัวตะเฆ� - บ	านหนอง
โสน( ตอนที่ 2) หมู�ที่ 3 บ	านหัวตะเฆ� กว	าง 6 เมตร ยาว 2,265 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�
ทางข	างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,120 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
วังหมัน อําเภอวัดสิงห, จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(19) บูรณะซ�อมแซมผิวจราจร สายบ	านภิรมย,สุข -บ	านสะพานหิน หมู�ที่ 1 บ	านสะพานหิน ตําบล
สะพานหิน กว	าง 6 เมตร ยาว 2,525 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 15,150 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลสะพานหิน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(20) บูรณะซ�อมแซมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายวัดถํ้าเขารังไก� หมู�ที่ 6 บ	านนํ้าพู ตําบล
สะพานหิน พื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,315 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสะพานหิน 
อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(21) ซ�อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านบ�อแร� -บ	านไร�ห	วยกระบอก หมู�ที่
 1 -7 ตําบลบ�อแร� พื้นที่ไม�น	อยกว�า 21,104 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อแร� 
อําเภอวัดสิงห, จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(22) ซ�อมสร	างถนนพาราแอสฟCลท,คอนกรีต สายบ	านหางนํ้าสาคร -บ	านท�าอู� หมู�ที่ 4 บ	านท�าอู� - 
หมู�ที่ 5 บ	านอู�ตะเภา ตําบลอู�ตะเภา กว	าง 6 เมตร ยาว 3,190 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�
ทางกว	างข	างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 25,520 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลอู�ตะเภา อําเภอมโนรมย, จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

(23) ปรับปรุงซ�อมแซมปูผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านภิรมย,สุข -บ	านสะพาน
หิน หมู�ที่ 9 ตําบลวังตะเคียน กว	าง 6 เมตร ยาว 2,072 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทาง
กว	างข	างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 14,504 ตารางเมตร เทศบาลตําบลวังตะเคียน
 อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลสรรพยา 
เทศบาลตําบลสรรพยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร เทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร อําเภอมโนรมย, จังหวัดชัยนาท
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 14 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยนาท องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยนาท อําเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลเขาท�าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านกล	วย เทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง เทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร เทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร อําเภอมโนรมย, จังหวัด
ชัยนาท

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห,สถิตย, เทศบาลตําบลวัดสิงห, อําเภอวัดสิงห, จังหวัดชัยนาท

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลสรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 150 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านผาเบียด ตําบลห	วยยาง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านกะฮาดน	อย ตําบลกะฮาด
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกะฮาด อําเภอเนินสง�า 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านดงกลาง ตําบลดงกลาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงกลาง อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโนนเสาเล	า ตําบลโนนแดง
 ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนแดง อําเภอบ	านเขว	า 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านโคกก�อง ตําบลโนนสะอาด
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนสะอาด อําเภอคอน
สวรรค, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านวังนํ้าเขียว ตําบลวังตะเฆ�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังตะเฆ� อําเภอหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านสระแคน ตําบลหนองไผ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไผ� อําเภอแก	งคร	อ 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านกระจวน ตําบลโคกสะอาด
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านห	วยทับนาย ตําบลโคก
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านหนองเชียงรอดใต	 ตําบล
ทุ�งลุยลาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองกุงใหม� ตําบลธาตุ
ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดชัยภูมิ

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านห	วยหอย ตําบลธาตุทอง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านห	วยหอย ตําบลธาตุทอง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านจม่ืน ตําบลบ	านเด่ือ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านเด่ือ อําเภอเกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านแสนสําราญ ตําบลบ	าน
เต�า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านเต�า อําเภอบ	านแท�น จังหวัด
ชัยภูมิ

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านหนองเม็กน	อย ตําบลบ	าน
เต�า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านเต�า อําเภอบ	านแท�น จังหวัด
ชัยภูมิ

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโนนน	อย ตําบลลุ�มลําชี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลลุ�มลําชี อําเภอบ	านเขว	า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านวังกุ�ม ตําบลลุ�มลําชี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลลุ�มลําชี อําเภอบ	านเขว	า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านห	วยหวาย ตําบลลุ�มลําชี
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลลุ�มลําชี อําเภอบ	านเขว	า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านหลวงศิริ ตําบลหนอง
บัวแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหลวงศิริ อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านท	ายทุ�ง ตําบลห	วยยาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านโนนสวรรค, ตําบลห	วยยาง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านห	วยยางโง ตําบลห	วยยาง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านปากช�อง ตําบลห	วยยาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหนองไข�นํ้า ตําบลกะฮาด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกะฮาด อําเภอเนินสง�า 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านดอนเกษตร ตําบลกุดนํ้า

ใส ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโปร�งช	าง ตําบลเก�าย�าดี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเก�าย�าดี อําเภอแก	งคร	อ 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านห	วยทรายทอง ตําบลเก�า
ย�าดี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเก�าย�าดี อําเภอแก	งคร	อ
 จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านใหม�สามัคคี ตําบลโคก
เพชรพัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกเพชรพัฒนา
 อําเภอบําเหน็จณรงค, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโคกหินต้ัง ตําบลโคก
เริงรมย, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกเริงรมย, อําเภอ
บําเหน็จณรงค, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองลุมพุก ตําบลโคก
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหนองไรไก� ตําบลโคก
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านกุดจอกน	อย ตําบลโคก
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโนนสาวเอ	 ตําบลโคก
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านโคกสว�าง ตําบลดงกลาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงกลาง อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านวังชมภู ตําบลดงกลาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงกลาง อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านดงใต	 ตําบลดงกลาง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงกลาง อําเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านม�วง ตําบลดงบัง ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงบัง อําเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 5 บ	านทรายสะอาด ตําบลดงบัง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงบัง อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหินรอยเมย ตําบลดงบัง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงบัง อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านโนนคูณ ตําบลตาเนิน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาเนิน อําเภอเนินสง�า 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านสามหลักพัฒนา ตําบลตา
เนิน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาเนิน อําเภอเนินสง�า 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2,6 บ	านโปfงเกต, บ	านท�าชวน 
ตําบลท�ากูบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�ากูบ อําเภอ
ซับใหญ� จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านทุ�งคําหลวง ตําบลท�ามะไฟ
หวาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�ามะไฟหวาน อําเภอ
แก	งคร	อ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านกุดโง	ง ตําบลท�ามะไฟหวาน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�ามะไฟหวาน อําเภอ
แก	งคร	อ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านยางคํา ตําบลท�ามะไฟ
หวาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�ามะไฟหวาน อําเภอ
แก	งคร	อ จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านห	วยข�าเฒ�า ตําบลท�าใหญ�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าใหญ� อําเภอหนองบัวแดง
 จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโนนมะค�า ตําบลท�าใหญ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าใหญ� อําเภอหนองบัวแดง
 จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านห	วยแก	ว ตําบลทุ�งพระ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งพระ อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านห	วยข้ีตม ตําบลทุ�งพระ 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งพระ อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านเสลี่ยงทอง ตําบลนายาง
กลัก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนายางกลัก อําเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโคกอนุ ตําบลนายางกลัก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนายางกลัก อําเภอเทพสถิต
 จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านห	วยหินฝน ตําบลนายาง
กลัก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนายางกลัก อําเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านโนนจําปา ตําบลนายาง
กลัก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนายางกลัก อําเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 1 บ	านโนนคูณ ตําบลโนนคูณ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโนนสะอาด ตําบลโนน
คูณ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร
 จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านซับช�องแมว ตําบลโนน
แดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนแดง อําเภอบ	านเข
ว	า จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโนนหนองไฮ ตําบลโนน
ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนทอง อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านใหม�นาเจริญ ตําบลโนน
ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนทอง อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านเล�า และหมู�ที่ 8 บ	าน
เชิงสําราญ ตําบลโนนทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
โนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านแก	ง ตําบลบ	านแก	ง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแก	ง อําเภอแก	งคร	อ จังหวัด
ชัยภูมิ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(62) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านโคกสูง ตําบลบ	านแก	ง

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแก	ง อําเภอแก	งคร	อ 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(63) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโค	งนํ้าตับ ตําบลบ	านค�าย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านค�าย อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(64) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 7 บ	านกุดหมากเห็บ ตําบลบ	าน
ดอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านดอน อําเภอภูเขียว
 จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(65) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหัวบึง ตําบลบ	านตาล ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านตาล อําเภอบําเหน็จณรงค, 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(66) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหนองยายบุตร ตําบล
บ	านตาล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยกรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านตาล อําเภอ
บําเหน็จณรงค, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(67) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 15,7 บ	านสีมาทอง, บ	านข�า 
ตําบลบ	านแท�น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแท�น 
อําเภอบ	านแท�น จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(68) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านเก�าน	อย ตําบลบ	านบัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านบัว อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(69) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโนนกอก ตําบลบ	านบัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านบัว อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(70) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านทิก ตําบลบ	านเปaา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเปaา อําเภอเกษตรสมบูรณ, 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(71) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านร�องแสนคํา ตําบลบ	านเปaา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเปaา อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(72) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านโพธ์ิทอง ตําบลบ	านเปaา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเปaา อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(73) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโนนสวรรค, ตําบลบ	านไร� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านไร� อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(74) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านศิลาทอง ตําบลโปfงนก

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโปfงนก อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(75) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านใหม�ชัยมงคล ตําบลโปfง
นก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโปfงนก อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(76) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านคลองผักหวาน ตําบลโปfง
นก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโปfงนก อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(77) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโคกไค ตําบลวะตะแบก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(78) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านปfาข	าว ตําบลวะตะแบก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(79) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านเขาก่ี ตําบลวะตะแบก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(80) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านซับไทร ตําบลวะตะแบก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(81) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 18 บ	านเทพภูทอง ตําบลวะ
ตะแบก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวะตะแบก อําเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(82) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 19 บ	านซับเจริญ ตําบลวะ
ตะแบก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวะตะแบก อําเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(83) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 6 บ	านท�าวังย�างควาย ตําบลวัง
ชมภู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังชมภู อําเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(84) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งสว�าง ตําบลวังชมภู 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังชมภู อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(85) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านนางแดดเหนือ ตําบลวัง
ชมภู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังชมภู อําเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(86) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านวังตะเฆ� ตําบลวังตะเฆ� 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังตะเฆ� อําเภอหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(87) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านวังกะทะ ตําบลวังตะเฆ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังตะเฆ� อําเภอหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(88) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านปรางค,มะค�า ตําบลวังทอง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง อําเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(89) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านหินดาด ตําบลวังทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง อําเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(90) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านสามพาด ตําบลสระพัง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระพัง อําเภอบ	านแท�น 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(91) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านนายม ตําบลสระพัง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระพัง อําเภอบ	านแท�น จังหวัด
ชัยภูมิ

1 แห�ง

(92) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโนนโก ตําบลสระโพนทอง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(93) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองคู ตําบลสระโพน
ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระโพนทอง อําเภอ
เกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(94) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านพีพวย ตําบลสระโพนทอง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(95) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านโนนทัน ตําบลสระโพน
ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระโพนทอง อําเภอ
เกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(96) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านโนนส	มโฮง ตําบลสระ
โพนทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระโพนทอง 
อําเภอเกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(97) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านดอนตะโก ตําบลโสกปลา
ดุก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโสกปลาดุก อําเภอ
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(98) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านดอนชุมช	าง ตําบลโสก

ปลาดุก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโสกปลาดุก อําเภอ
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(99) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 1 บ	านหนองข�า ตําบลหนองข�า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองข�า อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(100) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 5 บ	านหนองแดง ตําบลหนองข�า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองข�า อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(101) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 10 บ	านฉนวน ตําบลหนองข�า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองข�า อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(102) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหนองบัวพรม ตําบล
หนองคอนไทย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองคอน
ไทย อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(103) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านหนองสระ ตําบลหนองไผ�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไผ� อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(104) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านสารจอดเก�า ตําบลหนอง
โพนงาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโพนงาม 
อําเภอเกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(105) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านดอนหัน ตําบลหนองโพน
งาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโพนงาม อําเภอ
เกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(106) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านสันติสุข ตําบลหนองโพน
งาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโพนงาม อําเภอ
เกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(107) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านหนองบัวเหลือง ตําบล
หนองโพนงาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโพนงาม
 อําเภอเกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(108) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านดู�ลาย ตําบลหนองโพน
งาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโพนงาม อําเภอ
เกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(109) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านโนนนํ้าคํา ตําบลหนอง
โพนงาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโพนงาม 
อําเภอเกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(110) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหลุบคา ตําบลหลุบคา 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหลุบคา อําเภอแก	งคร	อ 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(111) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 4 บ	านโนนศิลา ตําบลหลุบคา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหลุบคา อําเภอแก	งคร	อ 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(112) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านห	วยยายจ๋ิว ตําบลห	วยยาย
จ๋ิว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยายจ๋ิว อําเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(113) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านวังคมคาย ตําบลห	วยยาย
จ๋ิว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยายจ๋ิว อําเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(114) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านยางเต้ีย ตําบลห	วยยายจ๋ิว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยายจ๋ิว อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(115) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 17 บ	านคลองสระแก	ว ตําบลห	วย
ยายจ๋ิว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยายจ๋ิว อําเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(116) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 21 บ	านประสพโชค ตําบลห	วย
ยายจ๋ิว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยายจ๋ิว อําเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(117) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 22 บ	านโนนสน ตําบลห	วยยายจ๋ิว
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยายจ๋ิว อําเภอเทพสถิต
 จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(118) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 18 บ	านหนองดินดํา ตําบลบ	าน
แก	ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านแก	ง อําเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ

1 แห�ง

(119) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองปอแดง ตําบล
กวางโจน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกวางโจน อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(120) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 8 บ	านโนนตุ�น ตําบลกวางโจน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(121) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านหนองกุง ตําบลกวางโจน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(122) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 17 บ	านโนนจําปาทอง ตําบล

กวางโจน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกวางโจน อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(123) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านกุดยม ตําบลกุดยม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดยม อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(124) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านซับใหญ� ตําบลซับใหญ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลซับใหญ� อําเภอซับใหญ� 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(125) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านวังพง ตําบลซับใหญ� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลซับใหญ� อําเภอซับใหญ� จังหวัด
ชัยภูมิ

1 แห�ง

(126) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านซับเจริญสุข ตําบลซับใหญ�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลซับใหญ� อําเภอซับใหญ� 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(127) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านตะโกทอง หมู�ที่ 7 บ	าน
หนองยางพัฒนา ตําบลตะโกทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลตะโกทอง อําเภอซับใหญ� จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(128) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านบําเหน็จสุวรรณ ตําบลถํ้า
วัวแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้าวัวแดง อําเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(129) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนองหอยปCงสามัคคี 
ตําบลถํ้าวัวแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้าวัวแดง 
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(130) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านวังทอง ตําบลถํ้าวัวแดง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้าวัวแดง อําเภอหนองบัว
แดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(131) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านคลองเตย ตําบลนางแดด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนางแดด อําเภอหนองบัวแดง
 จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(132) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านวังตอต้ัง ตําบลนางแดด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนางแดด อําเภอหนองบัวแดง
 จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(133) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านโนนพยอม ตําบลนาง
แดด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนางแดด อําเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(134) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 17 บ	านหนองจิกพัฒนา ตําบล

นางแดด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนางแดด อําเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(135) ก�อสร	างหอถังสูงเหล็กเก็บนํ้า หมู�ที่ 5 บ	านโนนเห็ดไคล ตําบลโนนกอก องค,การบริหารส�วน
ตําบลโนนกอก อําเภอเกษตรสมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(136) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 3 บ	านหนองข�า ตําบลบ	านดอน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านดอน อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(137) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านไร�พัฒนา ตําบลบ	านไร� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านไร� อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(138) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโคกชาติ ตําบลโปfงนก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโปfงนก อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(139) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านหนองพวง ตําบลวังชมภู 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังชมภู อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(140) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหลักแดน ตําบลวังชมภู 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังชมภู อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(141) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านโพธ์ิ ตําบลสระโพนทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตร
สมบูรณ, จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(142) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านมูลกระบือ ตําบลหนอง
คอนไทย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองคอนไทย 
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(143) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองหญ	าปล	อง ตําบล
หนองคู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองคู อําเภอบ	าน
แท�น จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(144) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองหญ	าข	าวนก ตําบล
หนองตูม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองตูม อําเภอภู
เขียว จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(145) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหนองแวง ตําบลหนองแวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแวง อําเภอหนองบัว
แดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(146) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านห	วยม�วง ตําบลหนองแวง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแวง อําเภอหนองบัว
แดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง
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(147) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านหนองสําราญ ตําบล

หนองแวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแวง อําเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(148) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านโนนดินหอม ตําบลหลุบคา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหลุบคา อําเภอแก	งคร	อ 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(149) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหลุบเพ็ก ตําบลห	วยไร� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยไร� อําเภอคอนสวรรค, 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

(150) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านห	วยยาง ตําบลห	วยไร� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยไร� อําเภอคอนสวรรค, 
จังหวัดชัยภูมิ

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 6 สายทาง

(1) ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Over lay ชุมชนบ	านข้ีเหล็กใหญ� 
(สาย 1) มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,700 ตารางเมตร เทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Over lay ชุมชนบ	านข้ีเหล็กใหญ� 
(สาย 2) มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 2,700 ตารางเมตร เทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านขามปaอม หมู�ที่ 6,9 กว	าง 4.50 เมตร ยาว 
1,090 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ, 
จังหวัดชัยภูมิ

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงถนนปูทับผิวลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บนผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
สายบ	านหนองเหมือดแอ� หมู�ที่ 6 กว	าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลโคกม่ังงอย อําเภอคอนสวรรค, จังหวัดชัยภูมิ

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านโนนสมบูรณ, กว	าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
 0.15 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองนาแซง อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านห	วยหลัว กว	าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองนาแซง อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนโนนคร	อวิทยา องค,การ
บริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 หลัง
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2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลศรีสําราญ องค,การบริหารส�วนตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค,
 จังหวัดชัยภูมิ

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,อบรมก�อนเกณฑ,ใน
วัดสะแก องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโดน อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 76 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกวางโจนศึกษา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ,วิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเนินสง�าวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโนนคร	อวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านเด่ือวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านเปaาวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหันวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบําเหน็จณรงค,วิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนโปfงนกประชาสามัคคี องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมบ	านแก	งวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนลุ�มลําชีนิรมิตวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสระพังวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองขามวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองไผ�วิทยานุสรณ, องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองสังข,วิทยายน องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนห	วยต	อนพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนห	วยยางวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 1 วิทยานารี เทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2 ชุด

(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองเก�าวิทยา เทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค,กู�วิทยาคาร เทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(30) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

2 ชุด

(31) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลแก	งคร	อ เทศบาลตําบลแก	งคร	อ อําเภอแก	งคร	อ จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(32) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนาหนองทุ�ม เทศบาลตําบลนาหนองทุ�ม อําเภอแก	งคร	อ 
จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(33) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหนองมะเขือหนองตานา องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขาม อําเภอแก	งคร	อ 
จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(34) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านฝายดินสอ เทศบาลตําบลคอนสาร อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(35) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลโคกเริงรมย, องค,การบริหารส�วนตําบลโคกเริงรมย,
 อําเภอบําเหน็จณรงค, จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(36) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลภูเขียว เทศบาลตําบลภูเขียว อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(37) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน�ารัก) เทศบาลตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ

2 ชุด

(38) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลโคกสะอาด เทศบาลตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 85 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านบากแดง ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านเขาหลัก ตําบลครน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านช�องรอ ตําบลครน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าหิน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 17 บ	านสุขสันติ องค,การบริหาร
ส�วนตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 16 บ	านบางเกตุ ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลรับร�อ อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 18 บ	านบางฝนตก ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลรับร�อ อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 19 บ	านสันกําแพง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลรับร�อ อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านท�าข	าม ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข	าม อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหัวว�าว ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข	าม อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านห	วยสะท	อน ตําบลทุ�งคา 
องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งคา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านช�องไทร ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งคา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 2 บ	านทุ�งเชิงดี ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 13 บ	านห	วยเหมือง ตําบลนาขา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาขา อําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านบางนํ้าจืด ตําบลบางนํ้าจืด 
องค,การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดชุมพร

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหนองพ	อ ตําบลบางนํ้าจืด 

องค,การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร สูง 20
 เมตร หมู�ที่ 13 บ	านท	องครก ตําบลบางนํ้าจืด องค,การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าจืด อําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านบางจาก ตําบลชุมโค 
เทศบาลตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านทรัพย,สมบูรณ, ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านดอนปลักหมู ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(21) วางท�อขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 สายนากุ	ง - ครูวี ตําบลท�ายาง เทศบาลตําบลท�า
ยาง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(22) วางท�อขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน สายเลียบคลองบางผรา หมู�ที่ 9 บ	านบางผรา ตําบลท�า
ยาง เทศบาลตําบลท�ายาง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(23) วางท�อขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 9 บ	านดอนสุรา - บางกุ	ง ตําบลท�ายาง เทศบาล
ตําบลท�ายาง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(24) วางท�อขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน สายดอนมะขาม หมู�ที่ 9 บ	านบางหลง ตําบลท�ายาง 
เทศบาลตําบลท�ายาง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(25) วางท�อขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน สายไทยทรงดํา หมู�ที่ 9 บ	านบางหลง ตําบลท�ายาง 
เทศบาลตําบลท�ายาง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 4 บ	านทุ�งใหญ� ตําบลทุ�งตะไคร 
เทศบาลตําบลทุ�งตะไคร อําเภอทุ�งตะโก จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 4 บ	านห	วยมุด ตําบลทุ�งตะไคร 
เทศบาลตําบลทุ�งตะไคร อําเภอทุ�งตะโก จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(28) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน สายบ	านคูขุด หมู�ที่ 3 ตําบลบางหมาก เทศบาลตําบลบางหมาก
 อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(29) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน สายบ	านในหูต หมู�ที่ 5 ตําบลบางหมาก เทศบาลตําบลบาง
หมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(30) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน สายบ	านดอนทราย หมู�ที่ 8 ตําบลบางหมาก เทศบาลตําบล
บางหมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(31) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน สายบ	านบางเจริญ หมู�ที่ 9 ตําบลบางหมาก เทศบาลตําบลบาง
หมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(32) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน สายบ	านดอนทิงทวด หมู�ที่ 11 ตําบลบางหมาก เทศบาลตําบล
บางหมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(33) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน สายบ	านอนามัย หมู�ที่ 11 ตําบลบางหมาก เทศบาลตําบลบาง
หมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กแชมเปญ สูง 20 เมตร ความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร

 หมู�ที่ 10 ตําบลละแม เทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บริเวณเทศบาลตําบลวังใหม� 
ตําบลวังใหม� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังใหม� อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บริเวณวัดท�าไม	ลาย ตําบลวังใหม� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังใหม� อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านยีลาน ตําบลคุริง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคุริง อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งเศรษฐี ตําบลดอนยาง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร

1 แห�ง

(39) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านท�า ตําบลตะโก องค,การบริหารส�วนตําบลตะโก 
อําเภอทุ�งตะโก จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(40) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 14 บ	านสามแยกจําปา ตําบลตะโก องค,การบริหารส�วน
ตําบลตะโก อําเภอทุ�งตะโก จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(41) วางท�อขยายเขตจําหน�ายนํ้า ถนนสายหาดทรายแก	ว - บ	านไทรบ�วง หมู�ที่ 6 ตําบลตากแดด 
องค,การบริหารส�วนตําบลตากแดด อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(42) วางท�อขยายเขตจําหน�ายนํ้า ถนนสายเขาน	อย-บ	านล�าง หมู�ที่ 6 ตําบลตากแดด องค,การ
บริหารส�วนตําบลตากแดด อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(43) วางท�อขยายเขตจําหน�ายนํ้า ถนนสายบ	านในห	วยเชื่อมตําบลขุนกระทิง หมู�ที่ 7 ตําบลตากแดด
 องค,การบริหารส�วนตําบลตากแดด อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(44) วางท�อขยายเขตจําหน�ายนํ้า ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู�ที่ 9 ตําบลตากแดด องค,การบริหารส�วน
ตําบลตากแดด อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(45) ขยายเขตท�อประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 12 บ	านเขาวง ตําบลท�าแซะ องค,การบริหารส�วนตําบลท�า
แซะ อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(46) ขยายเขตประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 9 บ	านดอนนน ตําบลท�ามะพลา องค,การบริหารส�วนตําบลท�า
มะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านดอนมะม�วง ตําบลทุ�งคา 
องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งคา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งคาวัดตําบลทุ�งคาวัด 
องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านเขาช�องลม ตําบลทุ�งคาวัด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งคาวัด อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร

1 แห�ง

(50) ขยายเขตท�อจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านลุ�มญวน ตําบลทุ�งระยะ องค,การบริหารส�วน
ตําบลทุ�งระยะ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(51) ขยายเขตท�อจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 6 บ	านหน	าคราม ตําบลทุ�งระยะ องค,การบริหารส�วน

ตําบลทุ�งระยะ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
1 แห�ง

(52) ขยายเขตท�อจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งคอกช	าง ตําบลทุ�งระยะ องค,การบริหาร
ส�วนตําบลทุ�งระยะ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 7 บ	านช�องเอ่ียว ตําบลทุ�งหลวง องค,การ
บริหารส�วนตําบลทุ�งหลวง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านควนตะวันออก องค,การ
บริหารส�วนตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านสะพานยูง ตําบลนาพญา 
องค,การบริหารส�วนตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งใน ตําบลนาพญา 
องค,การบริหารส�วนตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านนาพญา ตําบลนาพญา 
องค,การบริหารส�วนตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านห	วยจระเข	 ตําบลนาพญา
องค,การบริหารส�วนตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านนํ้าลอด ตําบลบางนํ้าจืด 
องค,การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองทองดี 1 ตําบลบาง
มะพร	าว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางมะพร	าว อําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านราษฎร,บํารุง ตําบลบาง
มะพร	าว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางมะพร	าว อําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(62) ก�อสร	างระบบประปาบาดาล แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร รูปถ	วยแชมเปญ พร	อม
ขยายเขตประปาหมู�บ	าน ยาว 3,000 เมตร หมู�ที่ 4 บ	านเขาชก ตําบลบ	านควน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(63) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านคลองขนาน ตําบลบ	านควน
 องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(64) ก�อสร	างระบบประปาบาดาล แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร รูปถ	วยแชมเปญ พร	อม
ขยายเขตประปาหมู�บ	าน ยาว 820 เมตร หมู�ที่ 11 บ	านวัดเหนือ ตําบลบ	านควน องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ	านควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(65) ก�อสร	างระบบประปาบาดาล แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร รูปถ	วยแชมเปญ พร	อม
ขยายเขตประปาหมู�บ	าน ยาว 1,500 เมตร หมู�ที่ 13 บ	านทุ�งขุนพรหม ตําบลบ	านควน 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(66) ขยายท�อเมนประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 17 บ	านห	วยตาสิงห, ตําบลบ	านควน 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(67) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านท�าแพ ตําบลปCงหวาน ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปCงหวาน อําเภอพะโต�ะ จังหวัดชุมพร
1 แห�ง

(68) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านคลองอารักษ, ตําบลปCงหวาน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปCงหวาน อําเภอพะโต�ะ จังหวัด
ชุมพร

1 แห�ง

(69) ก�อสร	างระบบประปาชนิดบ�อบาดาล หมู�ที่ 1 บ	านคลองพรั่ง ตําบลพระรักษ, องค,การบริหาร
ส�วนตําบลพระรักษ, อําเภอพะโต�ะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(70) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านท�าตีน ตําบลพะโต�ะ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพะโต�ะ อําเภอพะโต�ะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(71) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านสันตินิมิตร ตําบลรับร�อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลรับร�อ อําเภอท�าแซะ จังหวัด
ชุมพร

1 แห�ง

(72) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านบางมาศเหนือ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลรับร�อ อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(73) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านบางท�า ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลรับร�อ อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(74) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 19 บ	านสาวดอย ตําบลรับร�อตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลรับร�อ อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(75) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหินกูบ ตําบลสลุย ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสลุย อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(76) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านเหมืองทอง ตําบลสลุย ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสลุย อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(77) ขยายเขตระบบประปาขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านตาเงาะ ตําบลสองพี่น	อง องค,การบริหารส�วน
ตําบลสองพี่น	อง อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(78) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านนายาว ตําบลหงษ,เจริญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหงษ,เจริญ อําเภอท�าแซะ 
จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(79) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านปากด�านตําบลหงษ,เจริญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหงษ,เจริญ อําเภอท�าแซะ 
จังหวัดชุมพร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(80) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 จุดที่ 1 บ	านหนองจันทน,หอม 

ตําบลหาดพันไกร องค,การบริหารส�วนตําบลหาดพันไกร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
1 แห�ง

(81) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 จุดที่ 2 บ	านหนองจันทน,หอม 
ตําบลหาดพันไกร องค,การบริหารส�วนตําบลหาดพันไกร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(82) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านเขาเหลียง ตําบลหาดพัน
ไกร องค,การบริหารส�วนตําบลหาดพันไกร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(83) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ชนิดบ�อบาดาล หมู�ที่ 7 บ	านเขาช�องแบก ตําบลพระรักษ, 
องค,การบริหารส�วนตําบลพระรักษ, อําเภอพะโต�ะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(84) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ชนิดบ�อบาดาล หมู�ที่ 8 บ	านไร�ยาว (ซอยเจริญมิตร) ตําบลพระ
รักษ,องค,การบริหารส�วนตําบลพระรักษ, อําเภอพะโต�ะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

(85) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ชนิดบ�อบาดาล หมู�ที่ 8 บ	านไร�ยาว ตําบลพระรักษ, องค,การ
บริหารส�วนตําบลพระรักษ, อําเภอพะโต�ะ จังหวัดชุมพร

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 21 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพลา หมู�ที่ 1 ตําบลทุ�งตะไคร มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
12,500 ตารางเมตร เทศบาลตําบลทุ�งตะไคร อําเภอทุ�งตะโก จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร	อมติดต้ังระบบไฟฟaาแสงสว�าง สายหมู�บ	านชาวประมงอ�าว
ขวัญทอง หมู�ที่ 5 กว	าง 5 เมตร ยาว 2,645 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร 
เทศบาลตําบลปากตะโก อําเภอทุ�งตะโก จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย
ช�องขุนแก	ว (ตอนที่ 4) หมู�ที่ 6 ตําบลวังใหม� กว	าง 6 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.05 เมตร 
เทศบาลตําบลวังใหม� อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย 
จปร. - ห	วยทรายขาว หมู�ที่ 7 ตําบลวังใหม� กว	าง 6 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร 
เทศบาลตําบลวังใหม� อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านชายเขา - บ	านดอนนน ม.6 -9 กว	าง 6 
เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
 องค,การบริหารส�วนตําบลท�ามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายชพ. 3053 บ	านปCงหวาน - บ	านท�าแพ หมู�ที่ 4 มี
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 29,760 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปCงหวาน อําเภอพะโต�ะ 
จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(7) ซ�อมแซมฉาบผิวทางสเลอรี่ซีลถนนลาดยางบ	านท	องเกร็ง -บ	านอ�าวคราม หมู�ที่ 11 ตําบล
ด�านสวี มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 20,680 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลด�านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Cape Seal สายเขตสุขาภิบาลท�าแซะ - บ	านอ�างทอง หมู�ที่ 1,5,7 

ตําบลทรัพย,อนันต, กว	าง 6 เมตร ยาว 5,400 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.50 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทรัพย,อนันต, อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างผิวทางถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านละหาร - บ	านดินก	อง หมู�ที่ 7,12 
ตําบลท�าข	าม มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 32,800 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข	าม อําเภอ
ท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(10) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสวนผึ้ง - บ	านสะพานสูง หมู�ที่ 8,10,11 
ตําบลนาขา มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 9,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาขา อําเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(11) ปรัปปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายวัดดอนวาส หมู�ที่ 9 ตําบลนาขา มีพื้นที่ไม�
น	อยกว�า 4,950 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาขา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองไก�ป��ง - บ	านเกาะแก	ว หมู�ที่ 
5,6,7,8 ตําบลบางนํ้าจืด มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 15,960 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
บางนํ้าจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(13) ซ�อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านปากตอน -ปากทรง หมู�ที่ 4 กว	าง 6 
เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลปากทรง อําเภอพะโต�ะ จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(14) ซ�อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายนํ้าตกเหวโหลม หมู�ที่ 3 กว	าง 6 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปาก
ทรง อําเภอพะโต�ะ จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายปากเลข -ต�อต้ัง หมู�ที่ 9 จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่ไม�
น	อยกว�า 10,650 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพะโต�ะ อําเภอพะโต�ะ จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านตรัง หมู�ที่ 12,13,16 ตําบลพะโต�ะ มีพื้นที่ไม�
น	อยกว�า 4,680 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพะโต�ะ อําเภอพะโต�ะ จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบ Deep Patch ผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางยวนไทร - 
คลองสง หมู�ที่ 13 บ	านคลองสง ตําบลละแม กว	าง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร
 องค,การบริหารส�วนตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบ Deep Patch ผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางเขาเสร็จ 
หมู�ที่ 3 บ	านหาดสูง ตําบลละแม กว	าง 8 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

(19) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายอนุรักษ,พันธุ,ไม	ตามพระราชดําริ หมู�ที่ 5 - 6 
ตําบลสองพี่น	อง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.50 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลสองพี่น	อง อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(20) ปรับปรุงผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านเขาทะลุ - นํ้าฉา หมู�ที่ 5 -9 ตําบลทุ�งระยะ มี

พื้นที่ไม�น	อยกว�า 10,160 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งระยะ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร

1 สายทาง

(21) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร	อมท�อระบายนํ้าสายวัดสุบรรณนิมิตร - ดอนรวบ (ช�วงที่ 
2) หมู�ที่ 8 กว	าง 8 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลเมืองชุมพร อําเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กองค,การ

บริหารส�วนตําบลทุ�งหลวง (รวมศูนย,) องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งหลวง อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 10 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านทับวัง องค,การบริหารส�วนจังหวัดชุมพร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสหกรณ,ประชานุกูล องค,การบริหารส�วนจังหวัดชุมพร อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านท�าตะเภา เทศบาลเมืองชุมพร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดด�านประชากร เทศบาลเมืองหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอุดมวิทยากร เทศบาลเมืองหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านหนองเก	าห	อง หมู�ที่ 12 

ตําบลดงมะดะ เทศบาลตําบลดงมะดะ อําเภอแม�ลาว จังหวัดเชียงราย
1 แห�ง

2
2.1 90 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านปfาซาง ตําบลปfาซาง 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfาซาง อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านแม�คี ตําบลปfาซาง
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfาซาง อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านปfาตึง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfาอ	อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านห	วยไร� ตําบลแม�ไร� 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�ไร� อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านเวียงกาหลง 
ตําบลเวียงกาหลง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
อําเภอเวียงปfาเปaา จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านตีนดอย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงสรวย อําเภอแม�สรวย 
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหนองผํา ตําบลแม�สรวย 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงสรวย อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านเนินสมบูรณ, 
ตําบลห	วยซ	อ ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยซ	อ อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านรักถ่ินไทย 
ตําบลตับเต�า ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตับเต�า อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 21 บ	านชัยมงคล 
ตําบลท�าก�อ ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าก�อ อําเภอแม�สรวย 
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดเชียงราย

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านโปfงพัฒนา 

ตําบลทุ�งก�อ ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งก�อ 
อําเภอเวียงเชียงรุ	ง จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านแม�มอญ ตําบลบัวสลี
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวสลี อําเภอแม�ลาว จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านปล	องส	าน ตําบลปล	อง 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปล	อง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านปfาซางเหนือ
ตําบลปfาซาง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาซาง 
อําเภอเวียงเชียงรุ	ง จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านสันโค	ง 
ตําบลปfาแดด ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแดด 
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านห	วยอัมใหม� ตําบลแม�ข	าวต	ม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ข	าวต	ม 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ทื่ 15 บ	านใหม�บัวแดง ตําบลแม�ข	าวต	ม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ข	าวต	ม 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านทุ�งพัฒนา ตําบลแม�เย็น 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เย็น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านดงนํ้าล	อม ตําบลแม�เย็น 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เย็น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโปfงหนอง ตําบลเวียง
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียง อําเภอเวียงปfาเปaา 
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านใหม� ตําบลจันจว	า 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลจันจว	า อําเภอแม�จัน 
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านทุ�งโค	ง ตําบลดอนศิลา 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านแม�ลัว ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลท�าข	าวเปลือก อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านท�าข	าวเปลือก 
ตําบลท�าข	าวเปลือก เทศบาลตําบลท�าข	าวเปลือก อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านม�วงคํา 
ตําบลนางแล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนางแล 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านแม�พุงเหนือ 

ตําบลปfาแดด เทศบาลตําบลปfาแดด อําเภอปfาแดด จังหวัดเชียงราย
1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านศรีชุม 
ตําบลปfาแดด เทศบาลตําบลปfาแดด อําเภอปfาแดด จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านโปfงปูเฟ�อง 
ตําบลเวียงสรวย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงสรวย 
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านสันกลาง 
ตําบลเวียงสรวย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงสรวย 
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านสันปูเลย 
ตําบลเวียงสรวย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงสรวย 
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านสันเครือฟaา
ตําบลเวียงสรวย ตามแบบมาตรฐานทรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงสรวย 
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านริมทาง
ตําบลเวียงสรวย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงสรวย 
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านห	วยนํ้ามา
ตําบลเวียงสรวย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงสรวย 
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลหมู�บ	านขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านร�องหัวฝาย ตําบลห	วยซ	อ 
เทศบาลตําบลห	วยซ	อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านเด�นสันทราย 
ตําบลทุ�งก�อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งก�อ 
อําเภอเวียงเชียงรุ	ง จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหัวโล�ะ ตําบลบัวสลี 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวสลี อําเภอแม�ลาว จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองศึก ตําบลบัวสลี 
องค,การบริหารส�วนตําบลบัวสลี อําเภอแม�ลาว จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านนาเจริญ ตําบลปfาซาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาซาง อําเภอเวียงเชียงรุ	ง 
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านตาดควัน ตําบลปfาซาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาซาง อําเภอเวียงเชียงรุ	ง 
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหัวฝาย ตําบลปfาแดด

ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแดด อําเภอแม�สรวย 
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านห	วยหญ	าไซ
ตําบลปfาแดด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแดด
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านจะหา 
ตําบลปfาแดด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแดด
 อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 18 บ	านแม�ตาช	าง
ตําบลปfาแดด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแดด
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 19 บ	านศรีดอนมูล
ตําบลปfาแดด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแดด
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 20 บ	านห	วยมะแกง 
ตําบลปfาแดด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแดด 
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านปfาง้ิว ตําบลปfาหุ�ง ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาหุ�ง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านสา ตําบลแม�เจดีย, ตาม
แบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เจดีย, อําเภอเวียงปfาเปaา จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านแม�แก	วใต	 ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�อ	อ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านดงอ	อ ตําบลแม�อ	อ ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�อ	อ อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 ตําบลริมโขง ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านสองพี่น	อง (ห�วยตุ�) ตําบล
ริมโขง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านปfาบง ตําบลเวียง ตาม
แบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียง อําเภอเวียงปfาเปaา จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านดงหล�ายหน	า (ห	วยไคร	) 

ตําบลเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียง อําเภอเวียง
ปfาเปaา จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านสันปfาหนาด (โซนวัดสัน
ปfาหนาด) ตําบลเวียงห	าว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
เวียงห	าว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านทุ�งสามเหลี่ยม (โซนม�อน
เหล�า) ตําบลเวียงห	าว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียง
ห	าว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งพัฒนา (โซนม�อนดิน
แดง) ตําบลเวียงห	าว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียง
ห	าว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านปfาต�าก ตําบลสันกลาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านแม�คาวโตน ตําบลสันกลาง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบกรองนํ้าบาดาลขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร/ชั่วโมง บนถังนํ้าใส ขนาด 100 
ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 7 บ	านสันผักฮี้ ตําบลสันกลาง องค,การบริหารส�วนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านปfาเปา ตําบลสันกลาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

1 แห�ง

(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 17 บ	านแม�คาวโตนพัฒนา 
ตําบลสันกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(62) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านเหมืองง�า ตําบลสันติสุข 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสันติสุข อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(63) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านสันหลวง ตําบลจันจว	าใต	
 ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลจันจว	า อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(64) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านปfาหัด ตําบลท�าสาย ตาม
แบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลท�าสาย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(65) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านห	วยบง ตําบลท�าสาย 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลท�าสาย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(66) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านบุญเรือง ตําบลบุญเรือง 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(67) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก บ	านหนองสองห	อง หมู�ที่ 8 - บ	าน

ชัยมงคล หมู�ที่ 17 ตําบลปfาแงะ ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfาแงะ อําเภอ
ปfาแดด จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(68) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านปfาซาง ตําบลปfาซาง 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfาซาง อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(69) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านแม�คี ตําบลปfาซาง ตาม
แบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfาซาง อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(70) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านปfาข�า ตําบลปfาตาล ตาม
แบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfาตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(71) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านปfาตาลใหม� ตําบลปfา
ตาล ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfาตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(72) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านเจดีย,ใหม� ตําบลปfาตาล 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfาตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(73) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านปfาตาลเวียงแก	ว ตําบล
ปfาตาล ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปfาตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(74) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านปfายางน	อย ตําบลเวียง
เหนือ ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(75) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านพนาลัย ตําบลเวียงเหนือ
 ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(76) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านสันต	นแหน ตําบลเวียง
เหนือ ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(77) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านปากอิง ตําบลศรีดอนชัย 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(78) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านเขียะ ตําบลศรีดอนชัย 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(79) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านร�องห	า ตําบลศรีดอนชัย 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(80) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านท�าเจริญ ตําบลศรีดอน
ชัย ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(81) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านศรีมงคล ตําบลศรีโพธ์ิเงิน 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน อําเภอปfาแดด จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(82) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านใหม�ท�าเรือ ตําบลสัน
มะเค็ด ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(83) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านป�� ตําบลหงาว ตามแบบ

กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
1 แห�ง

(84) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านสันปfาบง ตําบล หงาว 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(85) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� ภายในศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ห	วยไคร	
 หมู�ที่ 1 บ	านห	วยไคร	หลวง ตําบลห	วยไคร	 ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วย
ไคร	 อําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(86) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านปfาแหย�ง ตําบลห	วยสัก 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยสัก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(87) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านเหล�า ตําบลตับเต�า ตาม
แบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตับเต�า อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(88) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านโปfงเทวี ตําบลบ	าน
โปfง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านโปfง อําเภอเวียงปfาเปaา 
จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(89) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านสันปfาสัก ตําบลปล	อง 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปล	อง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1 แห�ง

(90) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเมืองกาญจน, ตําบลริมโขง
 ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 30 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนผิวยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหลวงใหม�พัฒนา หมู�ที่ 8 จํานวน 
1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 3,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านกู�เต	า - บ	านโค	งงาม หมู�ที่ 7 จํานวน 1
 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 2,500 ตารางเมตร เทศบาลตําบลโยนก อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีลสายบ	านสองพี่น	อง หมู�ที่ 5 จํานวน 1 ช�วง มี
พื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 5,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนผิวยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านใหม�แสงแก	ว หมู�ที่ 11 จํานวน 3 
ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 13,410 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเจดีย,หลวง 
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรังเปgนคอรกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านหัวฝาย - บ	านหนองด�าน หมู�ที่
 1 จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 2,825 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลรอบ
เวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(6) ซ�อมสร	างถนนผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านห	วยไคร	 หมู�ที่ 13 - บ	านดอยช	าง หมู�ที่3 

จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 4,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวาวี 
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างถนนผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านทุ�งโค	ง หมู�ที่ 3 - บ	านใหม�พัฒนา หมู�ที่ 8 
จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 7,770 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลศรีเมือง
ชุม อําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างถนนผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านท�าศาลา หมู�ที่ 7 - บ	านศรีปfาสัก หมู�ที่ 9 
จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 10,950 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลศรี
เมืองชุม อําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี over lay) สายทางวัดทศพล หมู�ที่ 5 จํานวน
 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตําบลจันจว	า อําเภอแม�จัน 
จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(10) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทาง ชร.5029 บ	านปfากุ�ก 
หมู�ที่ 7 - บ	านก�อใต	 หมู�ที่ 11 จํานวน 8 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 7,405 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลเชียงเค่ียน อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างถนนผิวยางพาราแอสฟCลท,ติก คอนกรีต สายบ	านแม�ปูคาหมู�ที่ 13 - บ	านโปfงพระ
บาทหมู�ที่ 18 กว	าง 6 เมตร ยาว 720 เมตร เทศบาลตําบลบ	านดู� อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงถนนผิวลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายสวนสมเด็จพระศรีนครินทร, - บ	าน
โปfงพระบาท กว	าง 6 เมตร ยาว 1,625 เมตร เทศบาลตําบลบ	านดู� อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล สายบ	านม�วง หมู�ที่ 3 - บ	านยายใต	 หมู�ที่ 5 
จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 3,700 ตารางเมตร เทศบาลตําบลม�วงยาย อําเภอ
เวียงแก�น จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างถนนโดยการฉาบผิว (Para Slurry Seal) สายบ	านม�วง หมู�ที่ 3 จํานวน 1 ช�วง มี
พื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 2,625 ตารางเมตร เทศบาลตําบลม�วงยาย อําเภอเวียงแก�น จังหวัด
เชียงราย

1 สายทาง

(15) ปรับปรุง ซ�อมสร	างถนนผิวลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านปfาแดงหลวง หมู�ที่ 
11 - บ	านปfาแดด หมู�ที่ 5 จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 3,780 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะช	าง อําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(16) ปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสันทราย(ศรีหงก) หมู�ที่ 1 - 
บ	านร�องธาร หมู�ที่ 11 จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 4,470 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(17) ปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านโปfงเทวี หมู�ที่ 16 - บ	าน
หนองผักจิก หมู�ที่ 4 จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 15,325 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(18) ซ�อมสร	างถนนผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางบ	านโปfงเทวี หมู�ที่ 2 จํานวน 2 

ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 5,950 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านโปfง อําเภอ
เวียงปfาเปaา จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(19) ปรับปรุงเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองบัวแดง หมู�ที่ 15 - 
สะพานข	ามนํ้ากก จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 16,720 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลแม�ข	าวต	ม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(20) ฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีลและซ�องสร	างผิวทางพาราเคพซีล สายบ	านโล�ะปfาห	า - บ	าน
เวียงกลาง จํานวน 4 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 36,480 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลแม�ข	าวต	ม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(21) เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านใหม�พัฒนา หมู�ที่ 12 จํานวน 1 ช�วง มี
พื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 3,080 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เจดีย, อําเภอเวียงปfา
เปaา จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(22) เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสันมะนะ หมู�ที่ 6 (ซอย7) จํานวน 1 
ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 3,100 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เจดีย, อําเภอ
เวียงปfาเปaา จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(23) ปรับปรุงผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสันกอง - อุทยานแห�งชาติ
ดอยหลวง (หมู�ที่ 7 - 10 สายนํ้าตกปูแกงช�วงบ	านสันต	นแหน - บ	านอิงดอย จํานวน 1 ช�วง 
มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 24,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เย็น อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(24) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านแม�ลอยไร�ใต	 หมู�ที่ 6 จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่
รวมไม�น	อยกว�า 2,250 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ลอย อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

1 สายทาง

(25) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านหนองข�วง หมู�ที่ 1 เชื่อม บ	านจําไคร	 หมู�ที่ 
9 จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 10,108 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแม�
ลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(26) ปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ช�วงบ	านคาวโตน หมู�ที่ 6 - บ	านปfาข�า
 หมู�ที่ 4 จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 18,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(27) ปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ช�วงบ	านสันผักฮี้ หมู�ที่ 7 - บ	านปfาเปา
 หมู�ที่ 11 จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 6,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(28) ซ�อมสร	างถนนลาดยางเคพซีลเปgนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านบ�อก	าง หมู�ที่ 1 - บ	าน
ขัวรินคํา หมู�ที่ 6 จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 6,060 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลจอมสวรรค, อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง

(29) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีลสายบ	านปงปfาตอง หมู�ที่ 9 จํานวน 1 ช�วง มี
พื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 5,988 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบัวสลี อําเภอแม�ลาว 
จังหวัดเชียงราย

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(30) ซ�อมสร	างถนนผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย

ทาง ชร.3075 บ	านปfาม่ืน หมู�ที่ 8 - บ	านสันเวียง หมู�ที่ 3 จํานวน 1 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อย
กว�า 18,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแม�สรวย เทศบาลตําบลแม�สรวย อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านด	าย (รวมศูนย,) องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านด	าย อําเภอแม�
สาย จังหวัดเชียงราย

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 74 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย องค,การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 สันปfาก�อ เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 เด�นห	า เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝC~งหม่ิน เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 8 บ	านใหม� เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ	านปfาซาง) เทศบาลตําบลบ	านดู� อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนอนุบาลตําบลท�าสุด องค,การบริหารส�วนตําบลท�าสุด อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนตําบลแม�กรณ, องค,การบริหารส�วนตําบลแม�กรณ, อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลปfาตาล เทศบาลตําบลปfาตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน
 จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลบ	านแซว องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ	านด	ายปาราษฎร,ดํารง) องค,การบริหารส�วนตําบลศรีดอนมูล 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ	านปล	อง เทศบาลตําบลบ	านปล	อง อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง เทศบาลตําบลเวียงเทิง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) เทศบาลตําบลปfาแงะ อําเภอปfาแดด จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร,รังสรรค,) เทศบาลตําบลปfาแงะ อําเภอปfาแดด จังหวัด
เชียงราย

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (ปfาแดด) เทศบาลตําบลปfาแดด อําเภอปfาแดด จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านเก�า เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนตําบลดอยงาม (สันช	างตาย) องค,การบริหารส�วนตําบลดอยงาม
 อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนองค,การบริหารส�วนตําบลทรายขาว (บ	านท�าฮ�อ) องค,การบริหารส�วนตําบล
ทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนตําบลเมืองพาน องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองพาน อําเภอพาน
 จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ต	นยาง เทศบาลตําบลจันจว	า อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านใหม�ประกอบราษฎร,วิทยานุกูล เทศบาลตําบลจันจว	า อําเภอแม�จัน
 จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลแม�คํา (แม�คําสบเป�นราษฏร,นุกูล) เทศบาลตําบลแม�คํา อําเภอแม�จัน 
จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(30) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลปfาตึง องค,การบริหารส�วนตําบลปfาตึง อําเภอแม�
จัน จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(31) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนตําบลศรีคํ้า (บ	านเวียงสา) องค,การบริหารส�วนตําบลศรีคํ้า 
อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(32) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ปfาก�อดํา เทศบาลตําบลปfาก�อดํา อําเภอแม�ลาว จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(33) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลเจดีย,หลวง 1 เทศบาลตําบลเจดีย,หลวง อําเภอแม�สรวย จังหวัด
เชียงราย

2 ชุด

(34) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตําบลแม�สาย อําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(35) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปfายาง เทศบาลตําบลแม�สาย อําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(36) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลปfาซาง องค,การบริหารส�วนตําบลปfาซาง อําเภอ
เวียงเชียงรุ	ง จังหวัดเชียงราย

2 ชุด

(37) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงปfาเปaา เทศบาลตําบลเวียงปfาเปaา อําเภอเวียงปfาเปaา จังหวัด
เชียงราย

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านพร	าวหนุ�ม หมู�ที่ 6 

ตําบลช�างเค่ิง องค,การบริหารส�วนตําบลช�างเค่ิง อําเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม�
1 แห�ง

2
2.1 14 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านปากเหมือง ตําบลขัวมุง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านฮ�องห	าหลวง 
และหมู�ที่ 12 บ	านเทพมงคล ตําบลแม�นาวาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า 
องค,การบริหารส�วนตําบลแม�นาวาง อําเภอแม�อาย จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านล	องปูfหม�น 
ตําบลสันทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ,
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 3 ชุมชนเกษตร - แม�เหียะใน 
ตําบลแม�เหียะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลเมืองแม�เหียะ 
อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 8 บ	านวรุณนิเวศน, 
ตําบลแม�เหียะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลเมืองแม�เหียะ 
อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านสบแฝก 
ตําบลแม�แฝกใหม� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเจดีย,แม�ครัว 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านกลางพัฒนา 
ตําบลแม�แฝกใหม� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเจดีย,แม�ครัว 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านแม�คือ ตําบลแม�คือ
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�คือ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 9 บ	านปูคาหัวบ	าน 
ตําบลแม�ปูคา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�ปูคา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม�

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านโปfงจ	อ 

ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหล�อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า 
เทศบาลตําบลสันติสุข อําเภอดอยหล�อ จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 1 บ	านหนองผึ้งเหนือ 
ตําบลหนองผึ้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองผึ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านกู�แดง 
ตําบลหนองแฝก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองแฝก 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านแม�ตาด 
ตําบลห	วยทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยทราย 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านหนองแสะ 
ตําบลห	วยทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยทราย 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม�

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 50 สายทาง

(1) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวทางพาราแอสฟCลต,คอนกรีต บริเวณถนนสายบ	านทรายขาว หมู�ที่ 7 - 
บ	านอินทาราม หมู�ที่ 4 ตําบลศรีดงเย็น กว	าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร 
เทศบาลตําบล ไชยปราการ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงผิวทางโดยเสริมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ	านยางหลวง หมู�ที่
 6 ตําบลท�าผา กว	าง 5 เมตร ยาว 1,765 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล ท�าผา 
อําเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(3) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ	านร	อง หมู�ที่ 6 - บ	านทุ�งสะโตก
 หมู�ที่ 10 ตําบลทุ�งสะโตก กว	าง 4 เมตร ยาว 1,258 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล 
ทุ�งสะโตก อําเภอสันปfาตอง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองปลามัน หมู�ที่ 1 
ตําบลนํ้าแพร� กว	าง 6 เมตร ยาว 3,947 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล นํ้าแพร� 
อําเภอพร	าว จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสันขวาง หมู�ที่ 3 ตําบล
นํ้าแพร� กว	าง 5 เมตร ยาว 727 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล นํ้าแพร� อําเภอพร	าว
 จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงผิวจราจรถนนด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางหมู�ที่ 6 บ	านโปfง (ปaายปfาสงวน
แห�งชาติ) ถึงสันอ�างเก็บนํ้าห	วยโจ	 ตําบลปfาไผ� กว	าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,191 
เมตร เทศบาลตําบล ปfาไผ� อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สายทาง
หมู�ที่ 1 บ	านเมืองวะ ถึง หมู�ที่ 5 บ	านหนองก	นครุ ตําบลเมืองเล็น มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 13,200
 ตารางเมตร เทศบาลตําบล เมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ปรับปรุงผิวทางด	วยพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางบ	านแม�คือ (แม�ท	องปอง) หมู�ที่ 2 

ตําบลแม�คือ กว	าง 4 เมตร ยาว 855 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล แม�คือ อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(9) ปรับปรุงเสริมผิวทางด	วยพาราแอสฟCลท, ติกคอนกรีต สายทางบ	านแม�คือ (สายทางหน	า
เทศบาล) หมู�ที่ 2 ตําบลแม�คือ กว	าง 5 เมตร ยาว 1,236 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 เทศบาลตําบล แม�คือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(10) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต แบบโอเวอร,เลย, ถนน ชม 2031 หมู�ที่ 3 บ	านปfาสัก
น	อย - หมู�ที่ 8 บ	านไร�พัฒนา กว	าง 5.50 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล
ตําบล แม�ปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(11) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตแบบโอเวอร,เลย, ถนนปากทางเข	าบ	านแม�ปูคา - หมู�
ที่ 7 บ	านปูคาใต	 กว	าง 6 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล แม�ปูคา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติ
กคอนกรีต (โอเวอร,เลย,) บ	านร	อง หมู�ที่ 8 ตําบลยุหว�า กว	าง 5 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 
0.05 เมตร เทศบาลตําบล ยุหว�า อําเภอสันปfาตอง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(13) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติ
กคอนกรีต (โอเวอร,เลย,) บ	านสันปfาตองใต	 - มะจําโรง หมู�ที่ 14 ตําบลยุหว�า กว	าง 5 เมตร 
ยาว 540 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล ยุหว�า อําเภอสันปfาตอง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(14) ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟCลท,ติก คอนกรีต บ	านสันนาเม็ง หมู�ที่ 3 - บ	านปfากล	วย หมู�ที่ 2 
ตําบลสันนาเม็ง กว	าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล สันนาเม็ง 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(15) งานปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรแบบ OVER LAY ด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านปfาตาล 
หมู�ที่ 4 เชื่อม บ	านขัวเด	ง หมู�ที่ 6 ตําบลสันผักหวาน กว	าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร เทศบาลตําบล สันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(16) ปรับปรุงผิวถนนแอสฟCลท,คอนกรีต สายบ	านห	วยริน - สันเก๋ียง หมู�ที่ 8, หมู�ที่ 9 และหมู�ที่ 
17 ตําบลช�างเค่ิง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบล ช�างเค่ิง อําเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(17) ปรับปรุงผิวถนนแอสฟCลท,คอนกรีต สายบ	านแม�ปาน รร. ราชประชานุเคราะห, หมู�ที่ 10 
ตําบลช�างเค่ิง กว	าง 5 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล ช�าง
เค่ิง อําเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สาย
ทางบ	านเมืองงาม - บ	านผาใต	 ตําบลท�าตอน กว	าง 7 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.05 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล ท�าตอน อําเภอแม�อาย จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(19) ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางบ	านท�าวังพร	าว หมู�ที่ 5 ตําบลท�าวัง
พร	าว จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่ดําเนินการรวม 8,748 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล 
ท�าวังพร	าว อําเภอสันปfาตอง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(20) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemetn In -Place -Recycling สายบ	าน

ห	วยวังหลาง ตําบลทาเหนือ กว	าง 4 เมตร ยาว 2,240 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบล ทาเหนือ อําเภอแม�ออน จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(21) ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต แบบโอเวอร,เลย, บ	านหนองคริซูใน หมู�ที่ 10 
ตําบลบ�อแก	ว กว	าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล บ�อ
แก	ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(22) ปรับปรุงถนนลาดยางด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โอเวอร,เลย,) สายบ	านจอง - บ	านหลักแต�ง 
หมู�ที่ 1 ตําบลเป�ยงหลวง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบล เป�ยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(23) เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรึต สายบ	านห	วยนํ้าขาว หมู�ที่ 2 ตําบลม�อนจอง กว	าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 องค,การบริหารส�วนตําบล ม�อนจอง อําเภออมก�อย จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(24) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านหนองฮ�าง - บ	านโปfงนก หมู�ที่ 7 ตําบลแม�คะ 
กว	าง 7 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล แม�คะ อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(25) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCสท,ติกคอนกรีต สายบ	านปfาแขม หมู�ที่ 4 - บ	านไชยงาม หมู�ที่ 9 
ตําบลแม�แวน กว	าง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล 
แม�แวน อําเภอพร	าว จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(26) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling สายบ	าน
แม�แวน หมู�ที่ 5 - บ	านแม�เหียะ หมู�ที่ 2 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,849 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบล แม�แวน อําเภอพร	าว จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(27) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling สายบ	าน
หนองบัว - บ	านเหล�า กว	าง 6 เมตร ยาว 2,139 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบล แม�แวน อําเภอพร	าว จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(28) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ	านปfาลาน หมู�ที่ 4 ตําบลสะเมิงเหนือ กว	าง 5 
เมตร ยาว 753 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล สะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง
 จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(29) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ	านแม�เลย หมู�ที่ 1 ตําบลสะเมิงเหนือ กว	าง 5 
เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล สะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง
 จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(30) ก�อสร	างถนน Over Lay แอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านกุ	งบก หมู�ที่ 2 - บ	านปfาตัน หมู�ที่ 4
 ตําบลสันกลาง กว	าง 4 เมตร ยาว 756 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล 
สันกลาง อําเภอสันปfาตอง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(31) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายบ	านตุงลอย หมู�ที่ 4 ตําบลอม
ก�อย จํานวน 2 จุด พื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,400 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล อมก�อย 
อําเภออมก�อย จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(32) เสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายบ	านทุ�งห	า หมู�ที่ 5 - บ	านปfาตุ	มโห	ง หมู�ที่ 8 

ตําบลปfาตุ	ม กว	าง 4.5 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 เทศบาลตําบล ปfาตุ	ม อําเภอพร	าว จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(33) เสริมผิวลาดยางแอสฟCลติคคอนกรีต สายบ	านสันถนน หมู�ที่ 6 - บ	านปfาตุ	มโห	งหมู�ที่ 8 
ตําบลปfาตุ	ม กว	าง 4.5 เมตร ยาว 1,905 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล ปfาตุ	ม 
อําเภอพร	าว จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(34) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู�ที่ 8 บ	านศรีวังธาร (สามแยกไปบ	านหนองกัน
คุ) ถึงคันคลองชลประทานเข่ือนแม�กวง ตําบลปfาไผ� กว	าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 2,400 เมตร พร	อมลงหินคลุกไหล�ทาง เทศบาลตําบล ปfาไผ� อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(35) ซ�อมสร	างถนนดินเดิมโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านปางสามสบ - บ	านห	วยเฮี๊ยะ 
หมู�ที่ 9 กว	าง 4 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตําบล แม�นะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(36) ซ�อมสร	างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.ถ. 54 -004 บ	านปfาไผ� - บ	านแม�ฮ�อง
ไคร	 ตําบลแม�โปfง พื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,695 ตารางเมตร เทศบาลตําบล แม�โปfง อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(37) ซ�อมสร	างผิวทาง Over -Lay ด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายหมู�ที่ 4 -5 ตําบลลวงเหนือ 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล ลวงเหนือ อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(38) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in -place recycling สายหมู�ที่ 
4 -7 ตําบลลวงเหนือ กว	าง 6.60 เมตร ยาว 1,810 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล 
ลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(39) เสริมผิวถนนแอสฟCลท,คอนกรีต สายบ	านแม�ขาน - บ	านทุ�งท	อ หมู�ที่ 1 - 2 ตําบลสองแคว 
กว	าง 5 เมตร ยาว 497 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล สองแคว อําเภอดอยหล�อ 
จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(40) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โอเวอร,เลย,) บ	านหนองแฝก หมู�ที่ 3 ,
 4 และ 5 ตําบลหนองแฝก กว	าง 4 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล 
หนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(41) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรด	วย แอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โอเวอร,เลย,) บ	านหนองแฝก หมู�ที่ 5
 ตําบลหนองแฝก กว	าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล หนองแฝก
 อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(42) ปรับปรุงผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านอมเม็ง - บ	านผาผึ้ง ตําบลกองแขก กว	าง 6 
เมตร ยาว 3,090 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล กองแขก อําเภอแม�แจ�ม
 จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(43) ปรับปรุงผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านห	วยยางกลาง - บ	านอมลาน ตําบลกองแขก 
กว	าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล กองแขก 
อําเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(44) ก�อสร	างบูรณะและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต แบบโอเวอร,เลย, สายบ	าน

กาด - บ	านเฝaาไร� ตําบลดอนเปา กว	าง 6 เมตร ยาว 4,184 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบล ดอนเปา อําเภอแม�วาง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(45) เสริมผิวถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (over lay) ถนนสายบ	านต	นตัน หมู�ที่ 3 เชื่อมบ	านบ�อก�าง
 หมู�ที่ 14 ตําบลแม�ก�า กว	าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบล แม�ก�า อําเภอสันปfาตอง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(46) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ	านแม�เลย หมู�ที่ 1 - บ	านปfาลาน หมู�ที่ 4 ตําบล
สะเมิงเหนือ กว	าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร	อมลงดินไหล�ทาง องค,การ
บริหารส�วนตําบล สะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(47) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านป�อก - บ	านแม�ลาย หมู�ที่ 1 ตําบลห	วยแก	ว กว	าง
 5 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล ห	วยแก	ว อําเภอแม�
ออน จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(48) ปรับปรุงถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านดอนทราย - ห	วยเตย หมู�ที่ 10 บ	านแม�ปfาขาง 
ตําบลออนเหนือ กว	าง 5.5 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
 ออนเหนือ อําเภอแม�ออน จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(49) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต แบบโอเวอร,เลย, ถนน ชม 2011 สายบ	านปูคาหัว
บ	าน หมู�ที่ 9 - บ	านปfาสักน	อย หมู�ที่ 3 ช�วงที่ 1 กว	าง 5.50 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 
0.05 เมตร เทศบาลตําบล แม�ปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

(50) ซ�อมแซมผิวจราจรด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสันโปfง หมู�ที่ 3 เชื่อมบ	านนํ้าหลง หมู�
ที่ 10 ตําบลสันโปfง กว	าง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 เทศบาลตําบล สันโปfง อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม�

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนบ	านดอนแก	ว องค,การ
บริหารส�วนตําบลดอนแก	ว อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม�

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลทุ�งต	อม (รวมศูนย,) เทศบาลตําบลทุ�งต	อม อําเภอสันปfาตอง จังหวัดเชียงใหม�
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านแม�
ลายดวงจันทร, องค,การบริหารส�วนตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม�

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 88 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนต	นแก	วผดุงพิทยาลัย องค,การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� 
จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านแม�งอนข้ีเหล็ก องค,การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� 
จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนบ	านศาลา องค,การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนแม�อายวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เทศบาลนครเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดกู�คํา เทศบาลนครเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดท�าสะต�อย เทศบาลนครเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดปfาแพ�ง เทศบาลนครเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช	าง เทศบาลนครเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีป�งเมือง เทศบาลนครเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ เทศบาลนครเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดหม่ืนเงินกอง เทศบาลนครเชียงใหม� อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม�เหียะ เทศบาลเมืองแม�เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลหนองปfาครั่ง เทศบาลตําบลหนองปfาครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนอนุบาลหนองปfาครั่ง ๒ เทศบาลตําบลหนองปfาครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านห	วยเปaา เทศบาลตําบลทุ�งข	าวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองนะ 1 เทศบาลตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตําบลไชยปราการ อําเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม�คือ เทศบาลตําบลแม�คือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันปูเลย เทศบาลตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหล�ายฝาง เทศบาลตําบลแม�ข�า อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านล	องอ	อ องค,การบริหารส�วนตําบลแม�สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลแม�แวน องค,การบริหารส�วนตําบลแม�แวน อําเภอพร	าว จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา องค,การบริหารส�วนตําบลสันทราย อําเภอพร	าว จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ทม.เมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอ
แม�แตง จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(30) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลสันมหาพน เทศบาลตําบลสันมหาพน อําเภอแม�แตง จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(31) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนดอนแก	วเนรมิตปCญญา องค,การบริหารส�วนตําบลดอนแก	ว อําเภอแม�ริม จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(32) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านดอนแก	ว องค,การบริหารส�วนตําบลดอนแก	ว อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(33) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคําราษฎร,นุสรณ,) เทศบาลตําบลแม�วาง อําเภอแม�วาง 
จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(34) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแก	ว องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแก	ว 
อําเภอแม�ออน จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(35) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม�อาย (บ	านเด�น) เทศบาลตําบลแม�อาย อําเภอแม�อาย 
จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(36) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลสันต	นหม้ือ องค,การบริหารส�วนตําบลสันต	นหม้ือ 
อําเภอแม�อาย จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(37) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบวกค	าง เทศบาลตําบลบวกค	าง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(38) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(39) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ�งฟaาบดราษฎร,บํารุง เทศบาลตําบลบ	านกลาง อําเภอสันปfาตอง จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด

(40) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าบ�อหลวง องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าบ�อหลวง
 อําเภอสันปfาตอง จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(41) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง องค,การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปfาตอง 
จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(42) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลยุหว�า องค,การบริหารส�วนตําบลยุหว�า อําเภอสัน
ปfาตอง จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(43) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเน้ิง เทศบาลตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม�

2 ชุด

(44) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร	างสรรค,) เทศบาลตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม�

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 5 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ	านโพธ์ิน	อย หมู�ที่ 3 

ตําบลคลองปาง องค,การบริหารส�วนตําบลคลองปาง อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู�ที่ 6 ตําบลนาวง 
องค,การบริหารส�วนตําบลนาวง อําเภอห	วยยอด จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู�ที่ 3 ตําบลตะเสะ 
องค,การบริหารส�วนตําบลตะเสะ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ	านตะเคียนหลบฟaา 
หมู�ที่ 6 ตําบลบางหมาก องค,การบริหารส�วนตําบลบางหมาก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู�ที่ 2 ตําบลท�าข	าม 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข	าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห�ง

2
2.1 54 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านไสแต 
ตําบลควนเมา องค,การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ชนิดถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 3
บ	านพรุโต�ะปุก ตําบลในควน องค,การบริหารส�วนตําบลในควน อําเภอย�านตาขาว 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างหอถังประปา (แชมเปญ) , ถังกรองสนิมเหล็กพร	อมระบบขุดเจาะบ�อบาดาล 
หมู�ที่ 4 บ	านปาเต ตําบลวังวน องค,การบริหารส�วนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 5 บ	านหนองผักฉีด 
ตําบลสุโสะ องค,การบริหารส�วนตําบลสุโสะ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร
ความสูง 20 เมตร หมู�ที่ 1 บ	านย�านตาขาว ตําบลย�านตาขาว เทศบาลตําบลควนโพธ์ิ
อําเภอย�านตาขาว จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร
หมู�ที่ 2 บ	านสะพานด�าน ตําบลย�านตาขาว เทศบาลตําบลควนโพธ์ิ อําเภอย�านตาขาว 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร
หมู�ที่ 4 บ	านนายายหม�อม ตําบลย�านตาขาว เทศบาลตําบลควนโพธ์ิ อําเภอย�านตาขาว 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดตรัง

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก,เมตร 

(รูปทรงกลมขอบเหลี่ยม) หมู�ที่ 3 บ	านศาลาหลวงด	วง ตําบลเขาไพร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลเขาไพร อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านทุ�งสมอ 
ตําบลควนเมา องค,การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 12 บ	านหน	าวัดควนเมา 
ตําบลควนเมา องค,การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดความจุไม�น	อยกว�า 
20 ลูกบาศก,เมตร สูง 20 เมตร หมู�ที่ 2 บ	านนาชุมเห็ด องค,การบริหารส�วนตําบลตะเสะ 
อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดความจุไม�น	อยกว�า 
20 ลูกบาศก,เมตร สูง 20 เมตร หมู�ที่ 6 บ	านโคกออก ตําบลตะเสะ องค,การบริหาร
ส�วนตําบลตะเสะ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร 
ความสูง 20 เมตร หมู�ที่ 7 บ	านหารไม	มัด ตําบลนาวง องค,การบริหารส�วนตําบลนาวง 
อําเภอห	วยยอด จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร
สูง 20 เมตร หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งหนองแห	ง ตําบลในควน องค,การบริหารส�วนตําบลในควน 
อําเภอย�านตาขาว จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร สูง 20 เมตร
 หมู�ที่ 2 บ	านห	วยด	วน ตําบลในควน องค,การบริหารส�วนตําบลในควน อําเภอย�านตาขาว 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร สูง 20 เมตร
 หมู�ที่ 4 บ	านทุ�งศาลา ตําบลในควน องค,การบริหารส�วนตําบลในควน อําเภอย�านตาขาว 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร สูง 20 เมตร
 หมู�ที่ 5 หน	าวัดโพรงจระเข	 ตําบลในควน องค,การบริหารส�วนตําบลในควน อําเภอย�านตา
ขาว จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร สูง 20 เมตร
 หมู�ที่ 6 บ	านปากคลอง ตําบลในควน องค,การบริหารส�วนตําบลในควน อําเภอย�านตาขาว 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร สูง 20 เมตร
 หมู�ที่ 7 บ	านในควน ตําบลในควน องค,การบริหารส�วนตําบลในควน อําเภอย�านตาขาว 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร สูง 20 เมตร
 หมู�ที่ 8 บ	านช�องหาย ตําบลในควน องค,การบริหารส�วนตําบลในควน อําเภอย�านตาขาว 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร สูง 20 เมตร

 หมู�ที่ 9 บ	านหนองขอน ตําบลในควน องค,การบริหารส�วนตําบลในควน อําเภอย�านตาขาว 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านหอถังขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร บริเวณถนนสายปfาแก� - ไร�
นํ้าเต	า หมู�ที่ 2 บ	านบางสัก ตําบลบางสัก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การ
บริหารส�วนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านหอถังขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร บริเวณถนนสายบางสัก - เขา
พลูสายใน หมู�ที่ 2 บ	านบางสัก ตําบลบางสัก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การ
บริหารส�วนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านทุ�งกอ ตําบลบ	าหวี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	าหวี อําเภอหาดสําราญ จังหวัด
ตรัง

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านห	วยนํ้าเย็น ตําบลหนอง
ช	างแล�น องค,การบริหารส�วนตําบลหนองช	างแล�น อําเภอห	วยยอด จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 10 บ	าน
ควนไทรตอก ตําบลหนองปรือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 2 บ	านปากปรน
ออก ตําบลหาดสําราญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหาด
สําราญ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 ตําบลท�าง้ิว ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลท�าง้ิว อําเภอห	วยยอด จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 1 บ	านหนองนกวัว ตําบลท�าพญา 
เทศบาลตําบลท�าพญา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 2 บ	านปากคู ตําบลท�าพญา 
เทศบาลตําบลท�าพญา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 4 (ถนนสายหินขวาง) ตําบลท�า
พญา เทศบาลตําบลท�าพญา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านนาโตง ตําบลทุ�งกระบือ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทุ�งกระบือ อําเภอย�านตาขาว จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านแหลม ตําบลเกาะสุกร 
องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะสุกร อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 1 ชุมชนบ	านเขาผึ้ง ตําบลเขาไม	
แก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาไม	แก	ว อําเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านคลองเคียน ตําบลคลองลุ 
องค,การบริหารส�วนตําบลคลองลุ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(36) วางท�อขยายเขตจําหน�ายนํ้าประปาภูมิภาค หมู�ที่ 2 บ	านโคกสะท	อน ตําบลควนปริง ยาว 

2,755 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านปfากอ ตําบลท�าสะบ	า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าสะบ	า อําเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบผลิตนํ้าประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านปfาขวาง ตําบลทุ�งยาว องค,การ
บริหารส�วนตําบลทุ�งยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านพรุท�อม (เพื่อใช	นํ้าหมู�
ที่ 1,4) ตําบลนาโต�ะหมิง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนา
โต�ะหมิง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านพรุท�อม (เพื่อใช	นํ้าหมู�
ที่ 2,5) ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาโต�ะหมิง อําเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านนานอน ตําบลนาท�ามใต	
 องค,การบริหารส�วนตําบลนาท�ามใต	 อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองยายฝaาย ตําบลนาวง
 องค,การบริหารส�วนตําบลนาวง อําเภอห	วยยอด จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านท	ายทุ�ง ตําบลนาวง 
องค,การบริหารส�วนตําบลนาวง อําเภอห	วยยอด จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(44) ขยายเขตท�อจ�ายนํ้าระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 4 บ	านควนเหมียง ตําบลบางกุ	ง องค,การ
บริหารส�วนตําบลบางกุ	ง อําเภอห	วยยอด จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านปfากอ ตําบลบางเปaา 
องค,การบริหารส�วนตําบลบางเปaา อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหอถัง ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร บริเวณถนนสายเขาพลู - ควนตุ	งกู หมู�
ที่ 3 บ	านควนตุ	งกู ตําบลบางสัก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล องค,การ
บริหารส�วนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านทุ�งเศรษฐี ตําบลบาง
หมาก องค,การบริหารส�วนตําบลบางหมาก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 1 บ	านหนองยายแม็ม ตําบลบ	าน
นา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนา อําเภอปะเหลียน
 จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 5 บ	านหัวควน ตําบลบ	านนา 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 7 บ	านแหลมยาง ตําบลบ	านนา 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านทุ�งปาหนัน ตําบลลิพัง 
องค,การบริหารส�วนตําบลลิพัง อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านควนตะเคียน ตําบลวัง
มะปรางเหนือ องค,การบริหารส�วนตําบลวังมะปรางเหนือ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(53) ก�อสร	างหอถังประปา (แชมเปญ) , ถังกรองสนิมเหล็กพร	อมระบบขุดเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 5

 บ	านนายยอดทอง - ทุ�งไพร ตําบลวังวน องค,การบริหารส�วนตําบลวังวน อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 10 บ	านหนองข้ีใต	 ตําบลสุโสะ 
องค,การบริหารส�วนตําบลสุโสะ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 24 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านด�านยูง -ปากห	วย หมู�ที่ 4 
ตําบลท�าง้ิว กว	าง 6 เมตร ยาว 1,684 เมตร หนา หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ
1 เมตร เทศบาลตําบลท�าง้ิว อําเภอห	วยยอด จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(2) เสริมผิวทางจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านนาโพธ์ิ -บ	านหัวถนน หมู�ที่ 7, 5 
ตําบลท�าง้ิว กว	าง 8 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ
1 เมตร เทศบาลตําบลท�าง้ิว อําเภอห	วยยอด จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายเทศบาล 18 (บ	านโคกยาง -วังลํา) 
กว	าง 7 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
เทศบาลตําบลนาวง อําเภอห	วยยอด จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเกาะสุกร หมู�ที่ 1 - 4 ตําบลเกาะสุกร 
กว	าง 2.50 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะสุกร 
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายหนองเสม็ด - สะพานธง หมู�ที่ 3 
ตําบลคลองชีล	อม กว	าง 6 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลคลองชีล	อม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช�องควน -ควนล	อน หมู�ที่ 4 ตําบลบ	าหวี 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	าหวี อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(7) เสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านวังวิเศษ - บ	านใต	 หมู�ที่ 7 ตําบลวังมะปราง
เหนือ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 13,950 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังมะปรางเหนือ 
อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(8) ซ�อมแซมผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายหนองเถีย -บายพาส หมู�ที่ 2 
ตําบลนาตาล�วง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร 
เทศบาลตําบลนาตาล�วง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(9) ซ�อมแซมผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายต	นปริง -บายพาส หมู�ที่ 1 , 3 
ตําบลนาตาล�วง กว	าง 7 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร 
เทศบาลตําบลนาตาล�วง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(10) ปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายกันตังใต	 - บางแรด 
หมู�ที่ 3 , 5 ตําบลกันตังใต	 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกันตังใต	 อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) เสริมผิวทางแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายผังเมือง หมู�ที่ 1 ตําบลเขาไม	แก	ว กว	าง 6 

เมตร ยาว 1,328 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเขาไม	แก	ว อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายควนปริง -บางหมาก หมู�ที่ 1 , 4 
ตําบลควนปริง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.50 เมตร
 องค,การบริหารส�วนตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(13) ปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านนางประหลาด -
บ	านเกาะหยี หมู�ที่ 2 , 4 , 9 ตําบลโคกสะบ	า กว	าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะบ	า อําเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(14) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านตะเสะ หมู�ที่ 4 - บ	านตะเสะ หมู�ที่ 1 
กว	าง 8 เมตร ยาว 1,005 เมตร หนา 0.20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตะเสะ 
อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(15) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านในทอน - บ	านควนไสหนุน มีพื้นที่
ไม�น	อยกว�า 6,085 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งค�าย อําเภอย�านตาขาว
จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(16) เสริมผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายทุ�งหว	า หมู�ที่ 6 - บ	านกลางนา หมู�ที่ 4
ตําบลนาโต�ะหมิง กว	าง 6 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
5,910 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาโต�ะหมิง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(17) เสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านโคกหว	าน - บ	านเกาะหวายเล็ก
หมู�ที่ 2 , 5 ตําบลนาโต�ะหมิง กว	าง 6 เมตร ยาว 887 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,322 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาโต�ะหมิง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(18) ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านหนองไทร หมู�ที่ 6 เชื่อมต�อ
บ	านวัดกลาง หมู�ที่ 5 ตําบลนาโยงเหนือ กว	าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล�ทางหินคลุกข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(19) ปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านไสบ�อลึก หมู�ที่ 7 
ตําบลนาหม่ืนศรี กว	าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลนาหม่ืนศรี อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(20) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายสามแยกโรงเรียนบ	านลิพัง -สี่แยก
บ	านลิพัง หมู�ที่ 1 ตําบลลิพัง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,884 เมตร หนา 0.04 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลลิพัง อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(21) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร� - ทุ�งดินดํา หมู�ที่ 4 ตําบลลิพัง 
กว	าง 5 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลลิพัง อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(22) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายไสขนมโค -บ	านบางแปaน 
หมู�ที่ 4 ตําบลวังมะปราง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,150 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
วังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ซ�อมสร	างผิวทางชนิดแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านห	วยเร็จ -บ	านลําภูรา หมู�ที่ 1 

ตําบลนาท�ามเหนือ กว	าง 6 เมตร ยาว 2,095 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาท�ามเหนือ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 สายทาง

(24) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายโรงเรียนหาดปากเมง - 
บ	านนาหละ หมู�ที่ 4 ตําบลไม	ฝาด กว	าง 6 เมตร ยาว 1,508 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�
ทางข	างละ 1.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลไม	ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านบา
ตูปูเต�ะ องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 28 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย, เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร, เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ	านนาตาล�วง เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดควนขัน เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝCนที่เปgนจริง) เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านเกาะปราง องค,การบริหารส�วนตําบลนาท�ามเหนือ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส เทศบาลเมืองกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลย�านตาขาว เทศบาลตําบลย�านตาขาว อําเภอย�านตาขาว 
จังหวัดตรัง

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลควนกุน เทศบาลตําบลควนกุน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลห	วยยอดวิทยา เทศบาลตําบลห	วยยอด อําเภอห	วยยอด จังหวัดตรัง
2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1)  ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ	านหนองบอน หมู�ที่ 1 ตําบล

หนองบอน เทศบาลตําบลหนองบอน อําเภอบ�อไร� จังหวัดตราด
1 แห�ง

2
2.1 22 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านท�าประดู� ตําบลวังกระแจะ
 องค,การบริหารส�วนตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน (ถังลูกบอล) หมู�ที่ 4 บ	านตากแว	งบน บริเวณสนามกีฬาระดับ
อําเภอ ตําบลบ�อพลอย เทศบาลตําบลบ�อพลอย อําเภอบ�อไร� จังหวัดตราด

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านสะพานปลา ตําบลหาดเล็ก 
เทศบาลตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ� จังหวัดตราด

1 แห�ง

(4) ขยายเขตวางท�อประปา หมู�ที่ 4 บ	านสลักคอก ตําบลเกาะช	างใต	 องค,การบริหารส�วนตําบล
เกาะช	างใต	 อําเภอเกาะช	าง จังหวัดตราด

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู�ที่ 3 บ	านลําภูราย ตําบล
เขาสมิง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาสมิง อําเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างหอถังขนาด 30 ลูกบาศก,เมตร (ตอกเสาเข็ม) หมู�ที่ 5 บ	านตาหนึก ตําบลคลองใหญ� 
องค,การบริหารส�วนตําบลคลองใหญ� อําเภอคลองใหญ� จังหวัดตราด

1 แห�ง

(7) ขยายเขตประปาหมู�บ	าน (PVC) หมู�ที่ 4,8,9 ตําบลคลองใหญ� ความยาวไม�น	อยกว�า 3,500 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคลองใหญ� อําเภอคลองใหญ� จังหวัดตราด

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาขยายเขตท�อส�งนํ้าประปา หมู�ที่ 4 ทุ�งไก�ดัก ตําบลท�ากุ�ม องค,การ
บริหารส�วนตําบลท�ากุ�ม อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านขยายเขตท�อส�งนํ้าประปา หมู�ที่ 5 สายทางหลวงชนบท ตร 
4014 ถนนสายหนองปรือ-หนองปลาสูบ องค,การบริหารส�วนตําบลท�ากุ�ม อําเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ขยายเขตท�อส�งนํ้าประปา หมู�ที่ 8 บ	านเขาพลู สายห	วงปลา
ก	าง ตําบลท�ากุ�ม องค,การบริหารส�วนตําบลท�ากุ�ม อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมุ�บ	านขยายเขตท�าส�งนํ้าประปา หมู�ที่ 3 และ หมู�ที่ 7 สายทางหลวง
ชนบท ตร 4023 บ	านท�ากุ�ม องค,การบริหารส�วนตําบลท�ากุ�ม อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านสลัก ตําบลท�าโสม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าโสม อําเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดตราด

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลกลาง หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งนนทรี ตําบลทุ�งนนทรี 

องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งนนทรี อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเกษมสุข ตําบลเทพนิมิต 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเทพนิมิต อําเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเจียรพัฒนา ตําบลเทพนิมิต
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเทพนิมิต อําเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด

1 แห�ง

(16) ขยายเขตประปา หมู�ที่ 3 บ	านมะม�วง ตําบลนนทรีย, องค,การบริหารส�วนตําบลนนทรีย, 
อําเภอบ�อไร� จังหวัดตราด

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านหินเพลิง ตําบลวัง
กระแจะ องค,การบริหารส�วนตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 แห�ง

(18) ขยายเขตระบบประปา หมู�ที่ 3 บ	านศรีทอง ตําบลวังตะเคียน องค,การบริหารส�วนตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน (ขนาดกลาง) หมู�ที่ 1 บ	านเนินตะบก ตําบลแสนตุ	ง แบบหอถัง
เหล็กเก็บนํ้า ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแสนตุ	ง อําเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน (ขนาดกลาง) หมู�ที่ 3 แบบหอถังเหล็กเก็บนํ้า ขนาดความจุ 20
 ลูกบาศก,เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแสนตุ	ง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 4 บ	านทางควาย ตําบลแสนตุ	ง แบบหอถังเหล็กเก็บนํ้า 
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแสนตุ	ง อําเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านตากแว	ง ตําบลวัง
ตะเคียน องค,การบริหารส�วนตําบลวังตะเคียน อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 9 สายทาง

(1) เสริมผิว Para Asphaltic concrete ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู�ที่ 5 บ	านทุ�งตอง ตําบล
นนทรีย, กว	าง 9 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.50 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลนนทรีย, อําเภอบ�อไร� จังหวัดตราด

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างปรับปรุงผิวทาง Para Asphaltic concrete (ตอนที่ 3) สายคลองพีค -ทางกลาง 
หมู�ที่ 4 ตําบลด�านชุมพล กว	าง 6 เมตร ยาว 1,620 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลด�านชุมพล อําเภอบ�อไร� จังหวัดตราด

1 สายทาง

(3) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายประชาภักดี 5 หมู�ที่ 2 -3 ตําบลหนอง
คันทรง กว	าง 8 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.03 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนอง
ค	นทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านมุมสงบ -บ	านเกษมสุข หมู�ที่ 2 ตําบล
เทพนิมิต กว	าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัดตราด
 อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(5) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านชุมแสง -บ	านอ�างกระปfอง หมู�ที่ 4 

ตําบลท�าโสม กว	าง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัด
ตราด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 318 -หาดบานชื่น หมู�ที่ 5 
ตําบลคลองใหญ� กว	าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วน
จังหวัดตราด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 สายทาง

(7) ซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายลําภูราย -ท�าประดู� หมู�ที่ 3 บ	านลําภูราย ตําบลเขา
สมิง กว	าง 8 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเขาสมิง 
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหัวสวน -บ	านปากพีค (ช�วงที่ 3) 
หมู�ที่ 5, 10 ตําบลห	วยแร	ง กว	าง 8 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลห	วยแร	ง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ สาย
วงษ,พัฒนา -ทุ�งกราด หมู�ที่ 5,8 ตําบลสะตอ กว	าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.04 
เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

องค,การบริหารส�วนตําบลเขาสมิง องค,การบริหารส�วนตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 4 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด องค,การบริหารส�วนจังหวัดตราด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ

1
1.1 16 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านแม�สลิดน	อย ตําบลแม�
สอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�สอง อําเภอท�าสอง
ยาง จังหวัดตาก

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านขุนห	วยช�องแคบ ตําบล
ช�องแคบ องค,การบริหารส�วนตําบลช�องแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านวะเบยทะ ตําบลโมโกร
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโมโกร อําเภออุ	มผาง 
จังหวัดตาก

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านวาเล�ย,เหนือ ตําบลวา
เล�ยย, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวาเล�ยย, อําเภอพบพระ
 จังหวัดตาก

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านไร� ตําบลแม�ตาว ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�ตาว อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

1 แห�ง

(6) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2,8 และ 9 บ	านท	องฟaา, บ	านสันพระบาท และบ	าน
เด�นผาแต	ม ตําบลท	องฟaา ยาว 4,000 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท	องฟaา อําเภอบ	าน
ตาก จังหวัดตาก

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านสันปfาไร� ตําบลพระธาตุ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพระธาตุ อําเภอแม�ระมาด 
จังหวัดตาก

1 แห�ง

(8) ขยายเขตระบบท�อส�งนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านห	วฝาย ตําบลพระธาตุผาแดง องค,การ
บริหารส�วนตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

1 แห�ง

(9) ขยายเขตระบบท�อส�งนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านแม�ตาวใหม� ตําบลพระธาตุผาแดง 
องค,การบริหารส�วนตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

1 แห�ง

(10) ขยายเขตระบบท�อส�งนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 บ	านถํ้าเสือ ตําบลพระธาตุผาแดง องค,การ
บริหารส�วนตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

1 แห�ง

(11) ขยายเขตระบบท�อส�งนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 7 บ	านเอ้ืองดอย ตําบลพระธาตุผาแดง 
องค,การบริหารส�วนตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 16 บ	านแม�กาษานุสรณ, ตําบลแม�
กาษา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�กาษา อําเภอแม�
สอด จังหวัดตาก

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดตาก

รายการ
รวมงบประมาณทั้งส้ิน



จํานวน หน�วยนับรายการ
(13) ขยายเขตเดินท�อประปาภูเขา หมู�ที่ 8,9,1,3 บ	านแม�กุเหนือ บ	านแม�กุใหม�ท�าซุง บ	านแม�กุ

หลวง บ	านห	วยผักหละ ตําบลแม�กุ ยาวไม�น	อยกว�า 12,000 เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลแม�กุ อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองแขม ตําบลแม�ท	อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ท	อ อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านหนองแขมใหม� ตําบลแม�
ท	อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ท	อ อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านวังนํ้าผึ้ง ตําบลวังจันทร, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังจันทร, อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 8 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตก 4041 - แยกทางหลวงเลข 1206 
บ	านทรัพย,อนันต, หมู�ที่ 4 บ	านซอระแตะ กว	าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางลูกรังข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลช�องแคบ
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย ตก 4032-แยก
ทางหลวงหมายเลข 1206 - บ	านเงาไผ� หมู�ที่ 12 บ	านใหม� กม.5 กว	าง 5 เมตร ยาว 2,200 
เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลช�องแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านตะเคียนด	วน หมู�ที่ 3 กว	าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางลูกรังกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนา
โบสถ, อําเภอวังเจ	า จังหวัดตาก

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางบ	านห	วยบง -บ	านศูนย,อพยพ
ฯ ระยะ 2 (รหัสสายทาง ตก 4142) หมู�ที่ 7, 8 บ	านห	วยบง กว	าง 9.20 เมตร ยาว 1,570 
เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลทุ�งหลวง อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก

1 สายทาง

(5) ซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางบ	านห	วยไคร	 หมู�ที่ 7 - บ	านปูแปa หมู�ที่ 3 กว	าง
 8 เมตร ยาว 1,835 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพะวอ อําเภอแม�สอด 
จังหวัดตาก

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสระทอง -บ	านนํ้าดิบ กว	าง 5 เมตร 
ยาว 317 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสมอโคน อําเภอบ	านตาก จังหวัด
ตาก

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายอยู�สุขเจริญ หมู�ที่ 2 บ	านหนองบัวใต	
 กว	าง 5 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลหนองบัวใต	 อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านแม�กาษา -บ	านห	วยบง กว	าง 6 เมตร 

ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแม�กาษา อําเภอแม�สอด 
จังหวัดตาก

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม�จะเรา 
เทศบาลตําบลแม�จะเรา อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน

ลานห	วยเด่ือ องค,การบริหารส�วนตําบลโปfงแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 58 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ, เทศบาลเมืองตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพบพระ เทศบาลตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ	านมอเกอร, องค,การบริหารส�วนตําบลพบพระ อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลวาเล�ย, องค,การบริหารส�วนตําบลวาเล�ย, อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม�จะเรา เทศบาลตําบลแม�จะเรา อําเภอแม�ระมาด จังหวัด
ตาก

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรง
เรียนตือลือราษฎร,พัฒนา องค,การบริหารส�วนตําบลขะเนจ้ือ อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนห	วยปลากองวิทยาการ องค,การบริหารส�วนตําบลขะเนจ้ือ อําเภอแม�ระมาด จังหวัด
ตาก

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค,การบริหารส�วนตําบลพระธาตุ อําเภอแม�
ระมาด จังหวัดตาก

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านห	วยกระทิง องค,การบริหารส�วนตําบลพระธาตุ อําเภอแม�ระมาด จังหวัดตาก

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ	านแสมใหญ� องค,การบริหารส�วนตําบลสามหม่ืน อําเภอ
แม�ระมาด จังหวัดตาก

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เทศบาลนครแม�สอด อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม�สอด อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก	ว เทศบาลนครแม�สอด อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เทศบาลนครแม�สอด อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ, เทศบาลนครแม�สอด อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม�กุ เทศบาลตําบลแม�กุ อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ	านห	วยไม	ห	าง) องค,การบริหารส�วนตําบลด�านแม�ละ
เมา อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านส	มปfอยศึกษา (ตชด.สาขาบ	านห	วยส	มปfอย) องค,การบริหารส�วนตําบลด�านแม�
ละเมา อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ	านถํ้าเสือ องค,การบริหารส�วนตําบลพระธาตุผาแดง 
อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ	านห	วยนํ้าขุ�น องค,การบริหารส�วนตําบลมหาวัน อําเภอแม�
สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลตําบลแม�กาษา องค,การบริหารส�วนตําบลแม�กาษา อําเภอแม�สอด จังหวัด
ตาก

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห, 2 องค,การบริหารส�วนตําบลแม�กุ อําเภอ
แม�สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหนองนํ้าเขียว องค,การบริหารส�วนตําบลแม�กุ อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลบ	านหนองหลวง เทศบาลตําบลแม�กลอง อําเภออุ	มผาง จังหวัดตาก

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ	านแม�กลองใหญ� องค,การบริหารส�วนตําบลโมโกร อําเภอ
อุ	มผาง จังหวัดตาก

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลบ	านแม�กลองคี องค,การบริหารส�วนตําบลโมโกร อําเภออุ	มผาง จังหวัดตาก

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 24 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหน	าสนาม ตําบลดงละคร

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงละคร อําเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านใต	วัด ตําบลดงละคร ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงละคร อําเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านลําผักบุ	ง ตําบลดงละคร 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงละคร อําเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านล�าง ตําบลบางปลากด
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ,
 จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก เพื่อบริการผู	ใช	นํ้า หมู�ที่ 2,7,8 
ตําบลศรีนาวา องค,การบริหารส�วนตําบลศรีนาวา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังแชมเปญความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 7 ตําบล
หนองแสง องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านน	อย-นอก-ซําเมย ตําบล
นาหินลาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาหินลาด 
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านท�ามะปราง ตําบลนาหิน
ลาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาหินลาด อําเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านคลองหมากหลง 
ตําบลบางปลากด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบาง
ปลากด อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านเกาะกลาง ตําบลบาง
ปลากดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางปลากด อําเภอ
องครักษ, จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านบึงไผ� ตําบลพระอาจารย, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพระอาจารย, อําเภอองครักษ,
 จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดนครนายก

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านปลายคลอง 23 ตําบล

พระอาจารย, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพระอาจารย, 
อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 1 ตําบลโพธ์ิแทน หอถังสูง 20 ลูกบาศก,เมตร ความจุ 20
 ลูกบาก,เมตร เจาะบ�อบาดาลลึกไม�น	อยกว�า 250 เมตร พร	อมถังกรองเหล็ก 1.15 เมตร สูง 
1.20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิแทน อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 2 หอถังสูง 20 ลูกบาศก,เมตร ความจุ 20 
ลูกบาก,เมตร เจาะบ�อบาดาลลึกไม�น	อยกว�า 250 เมตร พร	อมถังกรองเหล็ก 1.15 เมตร สูง 
1.20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิแทน อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 4 ตําบลโพธ์ิแทน หอถังสูง 20 ลูกบาศก,
เมตร ความจุ 20 ลูกบาก,เมตร เจาะบ�อบาดาลลึกไม�น	อยกว�า 250 เมตร พร	อมถังกรองเหล็ก
 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิแทน อําเภอองครักษ, จังหวัด
นครนายก

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 5 ตําบลโพธ์ิแทน หอถังสูง 20 ลูกบาศก,
เมตร ความจุ 20 ลูกบาก,เมตร เจาะบ�อบาดาลลึกไม�น	อยกว�า 250 เมตร พร	อมถังกรองเหล็ก
 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิแทน อําเภอองครักษ, จังหวัด
นครนายก

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 6 ตําบลโพธ์ิแทน หอถังสูง 20 ลูกบาศก,
เมตร ความจุ 20 ลูกบาก,เมตร เจาะบ�อบาดาลลึกไม�น	อยกว�า 250 เมตร พร	อมถังกรองเหล็ก
 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิแทน อําเภอองครักษ, จังหวัด
นครนายก

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 7 ตําบลโพธ์ิแทน หอถังสูง 20 ลูกบาศก,
เมตร ความจุ 20 ลูกบาก,เมตร เจาะบ�อบาดาลลึกไม�น	อยกว�า 250 เมตร พร	อมถังกรองเหล็ก
 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิแทน อําเภอองครักษ, จังหวัด
นครนายก

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 9 ตําบลโพธ์ิแทน หอถังสูง 20 ลูกบาศก,
เมตร ความจุ 20 ลูกบาก,เมตร เจาะบ�อบาดาลลึกไม�น	อยกว�า 250 เมตร พร	อมถังกรองเหล็ก
 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิแทน อําเภอองครักษ, จังหวัด
นครนายก

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังแชมเปญความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 4 ตําบล
หนองแสง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังแชมเปญความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 6 ตําบล
หนองแสง องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(22) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 4 บ	านเหนือทด ตําบลพระอาจารย, องค,การบริหาร
ส�วนตําบลพระอาจารย, อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก

1 แห�ง

(23) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 บ	านปากคลอง 16 ตําบลพระอาจารย, องค,การ
บริหารส�วนตําบลพระอาจารย, อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(24) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 6 บ	านปลายคลอง 22 ตําบลพระอาจารย, องค,การ

บริหารส�วนตําบลพระอาจารย, อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก
1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน

2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 9 สายทาง
(1) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลติกคอนกรีต ถนนสายคลอง 24 หมู�ที่ 8 เชื่อมคลอง 23 หมู�ที่ 

5 ตําบลศีรษะกระบือ กว	าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลศีรษะกระบือ อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต คุณภาพด	วยยางธรรมชาติ (PARA
 AC) สายบ	านดอนใหญ� - บ	านเจดีย,ทอง ตําบลท�าช	าง จํานวน 3 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า
 9,920 ตารางเมตร พร	อมตีเส	นจราจรไม�น	อยกว�า 275 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลท�าช	าง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงถนนพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Overlay) สายเกาะกา หมู�ที่ 1 - บ	านศาลเจ	า หมู�
ที่ 7 ตําบลท�าเรือ กว	าง 6 เมตร ยาว 711 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าเรือ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านบางลูกเสือ หมู�ที่ 7, 8 
ตําบลบางลูกเสือ กว	าง 5 เมตร ระยะทาง 730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบางลูกเสือ อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านคลองขุด - บ	านท	องคุ	ง หมู�ที่ 8 ตําบล
บางสมบูรณ, กว	าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบางสมบูรณ, อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 22 ฝC~งใต	 หมู�ที่ 4 บ	าน
เหนือทด ตําบลพระอาจารย, กว	าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลพระอาจารย, อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 22 ฝC~งใต	 (ช�วงที่ 2) หมู�ที่
 4 บ	านเหนือทด ตําบลพระอาจารย, กว	าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลพระอาจารย, อําเภอองครักษ, จังหวัดนครนายก

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรโดยเสริมยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต หมู�ที่ 2 บ	านโคกกระชาย 
กว	าง 4 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างเฉลี่ยข	างละ 0.50 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1 สายทาง

(9) เสริมผิวพาราแอสฟCลติกคอนกรีต สายบางเม�า - รร.มัธยมศรีจุฬา หมู�ที่ 1,6 ตําบลศรีจุฬา 
กว	าง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลศรีจุฬา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านวัง

ยายฉิม องค,การบริหารส�วนตําบลหินต้ัง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 6 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง เทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านตลาดเก�า เทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ	านตํ่าบุญศิริ เทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หลังหมู�บ	านอยู�เจริญ หมูที่ 8 

ตําบลบ�อพลับ เทศบาลตําบลบ�อพลับ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
1 แห�ง

2
2.1 31 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 ชุมชนบ	านอ�าว ตําบลบาง
เลน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลบางเลน อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างหอถังประปาแบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านตลาดจินดา องค,การบริหาร
ส�วนตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลหอถัง หมู�ที่ 3 บ	านกลาง ตําบลท�าพระยา 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าพระยา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินใหญ�มาก หมู�ที่ 1 ตําบลทุ�งกระพังโหม บริเวณโรง
ผลิตนํ้าประปาผิวดินเทศบาลตําบลกําแพงแสน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด 
เทศบาลตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 ตําบลทุ�งกระพังโหม 
บริเวณข	างบ	านพักนายอําเภอกําแพงแสน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด 
เทศบาลตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านอ	อยอีเต้ีย ตําบลบ�อ
พลับ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลบ�อพลับ อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 1 บ	านบางไกรซ	อน ตําบลดอนแฝก 
องค,การบริหารส�วนตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 10 บ	านตลาดจินดาตําบล
ตลาดจินดา องค,การบริหารส�วนตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 2 บ	านตลาดบน ตําบลท�ากระชับ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลท�ากระชับ อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านตลาดบางไทร ตําบลไทร
งาม องค,การบริหารส�วนตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านต	นตาล ตําบลไทรงาม 
องค,การบริหารส�วนตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดนครปฐม

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)
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(12) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านคลองนราภิรมย, (วางท�อประปา) ตําบลนรา

ภิรมย,องค,การบริหารส�วนตําบลนราภิรมย, อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1 แห�ง

(13) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านนราภิรมย, (วางท�อประปา) ตําบลนราภิรมย, 
องค,การบริหารส�วนตําบลนราภิรมย, อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(14) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 10 บ	านหัวคู	 (วางท�อประปา) ตําบลนราภิรมย, 
องค,การบริหารส�วนตําบลนราภิรมย, อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านคลองเสมียนตรา ตําบล
บางภาษี องค,การบริหารส�วนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านรางกระทุ�ม ตําบลบาง
ภาษี องค,การบริหารส�วนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(17) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านบางราโท ตําบลบางระกํา องค,การบริหารส�วน
ตําบลบางระกํา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(18) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 บ	านไผ�หูช	าง ตําบลไผ�หูช	าง องค,การบริหารส�วน
ตําบลไผ�หูช	าง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(19) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 6 บ	านไผ�ขอม ตําบลไผ�หูช	าง องค,การบริหารส�วนตําบล
ไผ�หูช	าง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(20) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน เลียบทางรถไฟ หมู�ที่ 1 บ	านศาลานกกระจอก (เดินท�อเมน
ประปา) ตําบลมหาสวัสด์ิ องค,การบริหารส�วนตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

1 แห�ง

(21) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน เลียบถนนลานตากฟaา - มหาสวัสด์ิ และคลองปฏิรูป 1 หมู�ที่
 1 บ	านศาลานกกระจอก (เดินท�อเมนประปา) ตําบลมหาสวัสด์ิ องค,การบริหารส�วนตําบล
มหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(22) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านศาลาดิน (เดินท�อเมนประปา) ตําบลมหาสวัสด์ิ 
องค,การบริหารส�วนตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านรางพิกุล ตําบลรางพิกุล 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลรางพิกุล อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านห	วยด	วน ตําบลรางพิกุล 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลรางพิกุล อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านกําแพงแสน ตําบลราง
พิกุล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลรางพิกุล 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านดอนกําเพา ตําบล ราง
พิกุล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลรางพิกุล 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านไผ�โน	ม ตําบลรางพิกุล 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลรางพิกุล อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 10 บ	านหนองระแหง ตําบล
สระสี่มุม องค,การบริหารส�วนตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 3 บ	านหนองเสือ ตําบลหนองดินแดง 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 6 บ	านนอก ตําบลหนองดินแดง องค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 9 บ	านบัวล	มช	าง ตําบลหินมูล องค,การ
บริหารส�วนตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 20 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย นฐ.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 
ท�ากระชับ ตําบลท�ากระชับ พื้นที่ไม�น	อยกว�า 19,200 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลท�ากระชับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(2) ซ�อมแซมผิวจราจร เสริมผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย นฐ.1033 แยก ทล.4 -บ	าน
ท�าแฉลบ ตําบลท�าพระยา กว	าง 6 เมตร ยาว 3,225 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า
 19,350 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าพระยา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(3) ซ�อมแซมผิวจราจร เสริมผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายเลียบทางรถไฟ หมู�ที่ 1, หมู�ที่
 4, หมู�ที่ 2 เขตเทศบาลตําบลนครชัยศรี ตําบลศีรษะทอง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,328 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,968 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลศีรษะทอง 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(4) ซ�อมแซมผิวจราจร เสริมผิวทางพาราสเลอร,รี่ซีล สายสถานีอนามัยศีรษะทองหลังเก�า -สถานี
รถไฟนครชัยศรี หมู�ที่ 2 ตําบลศรีษะทอง กว	าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 
4,500 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(5) ซ�อมแซมผิวจราจร เสริมผิวทางพาราสเลอร,รี่ซีล สายบนคันคลองส�งนํ้า 10 ขวา - 5 ซ	าย 
ตําบลศีรษะทอง พื้นที่ไม�น	อยกว�า 24,604 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลศีรษะทอง
 อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองขโมย -บ	านหนองเขมร 
(ช�วงที่ 1) หมู�ที่ 4 บ	านใหม�เจริญพร ตําบลหนองกระทุ�ม กว	าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 14,000 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(7) ซ�อมสร	างผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองขนาน -บ	านดอนกระเพรา

 หมู�ที่ 1 บ	านหนองขนาน ตําบลหนองกระทุ�ม กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกระทุ�ม อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตถนนสายบ	านรุ�งเจริญ - บ	านรางแคสูง 
ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3 กว	าง 6 เมตร ยาวรวม 2,034 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 1 เมตร พื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 16,272 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนอง
กระทุ�ม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(9) ปรับปรุงผิวจราจรสายเข	าตลาดศาลายาแบบผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต หมู�ที่ 5 
ตําบลศาลายา กว	าง 6 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,090 
ตารางเมตร เทศบาลตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวธีการ Para asphaltic concrete) หมู�ที่ 8 
บ	านลาดสะแก ตําบลบางเลน กว	าง 5 เมตร ยาว 2,051 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�
น	อยกว�า 10,255 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดอนตูม อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม

1 สายทาง

(11) ซ�อมแซมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวธีการ Para asphaltic concrete) สาย นฐ.
4001 แยก ทล.3296 -บ	านแหลมกระเจาโซ�ง กว	าง 6 เมตร ยาว 3,541 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 21,246 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดอนตูม อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านปากหว	า หมู�ที่ 4 ตําบลดอนพุทรา พื้นที่ไม�
น	อยกว�า 2,800 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม

1 สายทาง

(13) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านหนองควายเฒ�า หมู�ที่ 7 - บ	านนายชะออม 
ตําบลดอนพุทรา กว	าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,400 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(14) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านบางเตย -ถนนวัดไร�ขิง ซอยบางเตย 4 หมู�ที่
 2 ตําบลบางเตย พื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,130 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางเตย 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(15) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บางเตย -วัดสุวรรณ ซอยบางเตย 5 หมู�ที่ 2 
ตําบลบางเตย พื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,875 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางเตย 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(16) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านลําเหย หมู�ที่ 10 ตําบลลําเหย กว	าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,000 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(17) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายวังนํ้าเขียว - ดอนข�อย หมู�ที่ 12 บ	านช	าง
สามเศียร ตําบลวังนํ้าเขียว กว	าง 8 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลวังนํ้าเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(18) ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายดอนซาก - บ	านทุ�งโปร�ง ตําบลทุ�งกระพังโหม,

 ตําบลวังนํ้าเขียว พื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,300 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครปฐม
 อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(19) ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองลาดหญ	า - บ	านทัพยายท	าว ตําบล
โพรงมะเด่ือ พื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,886 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครปฐม 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง

(20) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านไร�ใหม� - บ	านหนองงูเหลือม หมู�ที่ 10 
ตําบลหนองงูเหลือม พื้นที่ไม�น	อยกว�า 6,242.50 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองงูเหลือม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน
ดอนพุทรา องค,การบริหารส�วนตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองไร�ขิง เทศบาลเมืองไร�ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 36 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย, เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลสระแก	ว เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลําลูกบัว เทศบาลตําบลสามง�าม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเทศบาลวัดห	วยพลู (โชติประชานุเคราะห,) เทศบาลตําบลห	วยพลู อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางเลน เทศบาลตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านสามพราน เทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เทศบาลตําบลอ	อมใหญ� อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ	อมใหญ� (นครราษฏร,วิทยาคาร) เทศบาลตําบลอ	อมใหญ� อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 27 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านนาหนองยาว ตําบลบ	านข�า

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านข�า อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านชะโงม ตําบลขามเฒ�า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามเฒ�า อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านใหม�ศรีปทุม ตําบลขาม
เฒ�า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามเฒ�า อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านนางัวใต	 ตําบลนางัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนางัว อําเภอบ	านแพง 
จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านพืชผล ตําบลนางัว ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนางัว อําเภอบ	านแพง จังหวัด
นครพนม

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านร�มโพธ์ิทอง ตําบลนางัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนางัว อําเภอบ	านแพง 
จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านหนองแสง ตําบลนา
มะเขือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนามะเขือ อําเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโพนสวาง ตําบลนามะเขือ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนามะเขือ อําเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองบัวคํา ตําบลนา
มะเขือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนามะเขือ อําเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านหนองบัวคํา ตําบลนา
มะเขือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนามะเขือ อําเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดนครพนม

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านดอนมงคล ตําบลบ	านข�า 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านข�า อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านดงหนองบัว ตําบลบ	านข�า
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านข�า อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2,10 บ	านข�า ตําบลบ	านข�า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านข�า อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3,11 บ	านขามเป��ยใหญ� 
ตําบลบ	านข�า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านข�า อําเภอศรีสงคราม
 จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านปลาปาก ตําบลปลาปาก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปลาปาก อําเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านปลาปากทุ�ง ตําบลปลา
ปาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปลาปาก อําเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านขามเฒ�า ตําบลขามเฒ�า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามเฒ�า อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านนาโดน ตําบลขามเฒ�า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามเฒ�า อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านคําเตย ตําบลท�าจําปา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าจําปา อําเภอท�าอุเทน จังหวัด
นครพนม

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านดอนขาว ตําบลนาขาม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาขาม อําเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านนาสะเดา ตําบลนาขาม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาขาม อําเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 16 บ	านโพนก�อ ตําบลนาคํา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาคํา อําเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านนาคู ตําบลนาราชควาย 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาราชควาย อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านนาราชควาย ตําบล
นาราชควาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาราชควาย 
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านนาโพธ์ิ ตําบลไผ�ล	อม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไผ�ล	อม อําเภอบ	านแพง จังหวัด
นครพนม

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4,10 บ	านโคกก�อง ตําบลโพธ์ิตาก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิตาก อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านดอนสวรรค, ตําบลอุ�มเหม	า
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลอุ�มเหม	า อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ
มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ( รร.
ชุมชนอาจสามารถ) องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครพนม อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน

โพนแดงน	อย องค,การบริหารส�วนตําบลราชราม อําเภอท�าอุเทน จังหวัดนครพนม
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน
โพนตูม องค,การบริหารส�วนตําบลนาหัวบ�อ อําเภอโพนสรรค, จังหวัดนครพนม

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 20 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนํ้ากํ่า เทศบาลตําบลนํ้ากํ่า อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปลาปาก เทศบาลตําบลปลาปาก อําเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม (โรงเรียนชุมชนอาจสามารถ) องค,การบริหารส�วนจังหวัด
นครพนม อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ, เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองแสง เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 ถนนบํารุงเมือง เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร, 200 ป� เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร เทศบาลตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 3 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนวัดบ	านหินต้ัง หมู�ที่ 9 

ตําบลวังหิน เทศบาลตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 4 ตําบลท�าเย่ียม เทศบาล
ตําบลท�าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านกอก หมู�ที่ 6 ตําบลพลับพลา
 องค,การบริหารส�วนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

2
2.1 77 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านหนองสะเดา ตําบลขาม
สมบูรณ, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามสมบูรณ, 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน พร	อมขยายเขตระบบจ�ายนํ้าประปา หมู�ที่ 8 บ	านใหญ� 
ตําบลครบุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลครบุรี อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดเล็ก หมู�ที่ 5 บ	านตลุกพลวง ตําบลโคก
กระเบ้ือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกกระเบ้ือง 
อําเภอบ	านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโนนสมบูรณ, ตําบลช�อ
ระกา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลช�อระกา อําเภอบ	าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านโคกสง�า ตําบลเทพาลัย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านสําโรง ตําบลโนนประดู� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนประดู� อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหัวทํานบ ตําบลโนนเมือง
พัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอด�านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านขามใหม� ตําบลประสุข 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลประสุข อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดนครราชสีมา

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลางหมู�ที่ 6 บ	านคล	า ตําบลเมืองปราสาท 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านสัมฤทธ์ิ ตําบลสัมฤทธ์ิ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสัมฤทธ์ิ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหัวตลาด ตําบลสําพะเนียง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านบุวังหว	า ตําบลสีสุก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านขุนละคร ตําบลหนองหลัก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหลัก อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านหนองมะเขือใหญ� 
ตําบลช�องแมว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลช�องแมว อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 15 บ	านใหม�สามัคคี ตําบล
ช�องแมว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลช�องแมว อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 16 บ	านหนองขาม ตําบลช�อง
แมว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลช�องแมว อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านกุดปลาเข็ง ตําบลโนนค�า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนค�า อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านโคกหินเหล็กไฟ ตําบล
โนนค�า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนค�า อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านหองหว	า ตําบล
สาหร�าย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสาหร�าย อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� มาก หมู�ที่ 13 บ	านหนองมะค�า ตําบล
ขามสะแกแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลขามสะแกแสง อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านท�าเย่ียม ตําบลบ�อปลาทอง

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ�อปลาทอง อําเภอปCกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านหนองดู� ตําบลบ	านยาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านหนองบัว ตําบลวังหิน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านสําโรงเหนือ ตําบลวังหิน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านโกรกมะค�า ตําบลสระพระ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสระพระ อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหนองบัวสะอาด ตําบล
หนองบัวสะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ� จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านหนองกระทุ�ม ตําบล
หนองบัวสะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ� จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านสระครก ตําบลหนองบัว
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ� 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านกระพี้ ตําบลหนองบัว
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ� 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านหนองพลวง ตําบล
หนองบัวสะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด 
อําเภอบัวใหญ� จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านคูขาด ตําบลหนองบัว
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ� 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านปางระกอ ตําบลกฤษณา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกฤษณา อําเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านจานเหนือ ตําบลกําปCง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกําปCง อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านหัวฝaาย ตําบลกุดจอก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ� 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านขาม ตําบลขามสมบูรณ, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามสมบูรณ, อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านบุ�งตะครอง ตําบลขาม
สมบูรณ, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามสมบูรณ, 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านหนองหญ	าปล	อง ตําบล
คลองเมือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคลองเมือง 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหนองพฤกษ, ตําบลจักราช 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจักราช อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านโนนง้ิว ตําบลจักราช 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจักราช อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านชีวาน ตําบลชีวาน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลชีวาน อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านซาด ตําบลชีวาน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลชีวาน อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านไม	เสี่ยว ตําบลดอน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอน อําเภอปCกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านประทาย ตําบลตลาดไทร 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านหนองตะคลอง ตําบลท�า
ลาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าลาด อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านหนองขาม ตําบลท�าลาด 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าลาด อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านดอนวัว ตําบลบ�อปลาทอง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านประสาทเหนือ ตําบลธาร
ปราสาท ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลธารประสาท 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6,7 บ	านดงมะเกลือ,โนนสาย
ทองตําบลโนนเมืองพัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
โนนเมืองพัฒนา อําเภอด�านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านโนนอุดม ตําบลโนนอุดม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนอุดม อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านปรางค,นคร ตําบลบ	าน
ปรางค, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านปรางค, อําเภอคง
 จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหนองปรือ ตําบลบ	านแปลง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแปรง อําเภอด�านขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านเสลา ตําบลบ	านแปลง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแปรง อําเภอด�านขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 11 บ	านโนนสง�าสามัคคี 
ตําบลพันชนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพันชนะ 
อําเภอด�านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านหนองพลวง ตําบลโพน
ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนทอง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโกรกกระสัง ตําบลมะค�า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลมะค�า อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหนองเสาก่ี ตําบลเมืองคง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง
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(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโนนพิมาน ตําบลเมืองคง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านซึมพัฒนา ตําบลสัมฤทธ์ิ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสัมฤทธ์ิ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหนองหญ	าขาว ตําบลสํา
พะเนียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสําพะเนียง อําเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหวาย ตําบลสําพะเนียง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านหนองบัวน	อย ตําบลสํา
พะเนียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสําพะเนียง อําเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(62) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านโพนทราย ตําบลสําโรง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสําโรง อําเภอปCกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(63) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโคกขุนละคร ตําบลสําโรง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสําโรง อําเภอปCกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(64) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านโคกศรีสุข ตําบลสีสุก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

1 แห�ง

(65) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองชุมแสง ตําบลสุข
เกษม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสุขเกษม อําเภอปCก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(66) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านพุปลาไหล ตําบลสุขเกษม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสุขเกษม อําเภอปCกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(67) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านใหม�ชัยพฤกษ, ตําบล
หนองกราด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกราด 
อําเภอด�านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(68) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโนนหมัน ตําบลหนองงู
เหลือม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง
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(69) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านตาด�อน ตําบลหลุ�งตะเคียน

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหลุ�งตะเคียน อําเภอห	วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(70) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองม�วง ตําบลหนองม�วง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแคลน อําเภอห	วยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(71) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองเครือ ตําบลห	วย
แถลง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแถลง อําเภอห	วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(72) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหนองโสน ตําบลห	วยแถลง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแถลง อําเภอห	วยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(73) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านห	วยปอ ตําบลห	วยแถลง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแถลง อําเภอห	วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(74) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านโคกสว�าง ตําบลห	วยแถลง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแถลง อําเภอห	วยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(75) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านเครือวัลย, ตําบลห	วยแถลง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแถลง อําเภอห	วยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(76) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� มาก หมู�ที่ 8,13 บ	านแสนสุข,สันติสุข 
ตําบลห	วยแถลง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแถลง 
อําเภอห	วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

(77) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหลุ�งจาน ตําบลหันห	วย
ทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหันห	วยทราย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 5 สายทาง

(1) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายหน	าอนุสรณ,สถานทุ�งสัมฤทธ์ิ บ	านสัมฤทธ์ิ
 หมู�ที่ 1 ตําบลสัมฤทธ์ิ กว	าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.08 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลสัมฤทธ์ิ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.23202 ) สายบ	านหนองขามนาดี - 
บ	านพะไล กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอแก	งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.15309 ) สายบ	านโนนไม	แดง - บ	าน
ใหม�ไทยจารย, กว	าง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอพิมาย,ห	วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

1 สายทาง
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(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ( อบจ.นม.16202 ) สายบ	านหนองเครือ - 

บ	านห	วยแคน กว	าง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอห	วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ	านหัวสระ หมู�ที่ 5 ตําบลโคกสูง -ตําบลจอหอ
 จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 12,300 ตารางเมตรองค,การบริหารส�วนจังหวัด
นครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาล
ตําบลหนองบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน

หนองบัวละคร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัวละคร อําเภอด�านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ	านแปรง (รวมศูนย,) องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแปรง อําเภอด�านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

1 หลัง
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4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 166 ชุด
(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนกฤษณาวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเขาใหญ�พิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรง
เรียนครบุรี องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนคลองไผ�วิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนช�องแมววิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนด�านเกวียนวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน	อมเกล	านครราชสีมา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทพารักษ,ราชวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ, องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ, 2 องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบัวลาย องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบัวใหญ� องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านใหญ�พิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านใหม�พิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนประทาย องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนปรางค,ทองวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนปากช�อง 2 องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนปากช�องพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนพระทองคําวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมะค�าวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(30) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(31) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมประดู�วัฒนา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(32) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมหลวงพ�อคูณปริสุทโธ องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(33) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(34) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(35) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(36) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวังนํ้าเขียวพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(37) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนวังโปfงพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(38) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวังไม	แดงพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(39) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(40) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(41) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดประชานิมิตร องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(42) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสองครพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(43) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(44) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสาหร�ายวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(45) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสีค้ิว องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(46) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(47) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ	าขาว องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(48) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสุขไพบูลย,วิริยะวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(49) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนสูงเนิน องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(50) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(51) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(52) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(53) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(54) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(55) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองหว	าพิทยาสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(56) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนห	วยลึกผดุงวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(57) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหินดาดวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(58) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอรพิมพ,วิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(59) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ, ๗๐ ป� เทศบาล) เทศบาลนครนครราชสีมา 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(60) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร เทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(61) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย เทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(62) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราชสามัคคี เทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(63) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชํา เทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(64) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปfาจิตตสามัคคี เทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(65) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตําบลหนองไผ�ล	อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(66) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(67) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองคง เทศบาลตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(68) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลจักราช เทศบาลตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(69) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลด�านเกวียน เทศบาลตําบลด�านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(70) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง เทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(71) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง เทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(72) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตําบลตลาดแค อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(73) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร,สงเคราะห, เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(74) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร,บํารุง เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(75) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร,พัฒนา เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(76) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลตําบลหนองบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(77) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลตําบลหนองบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(78) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านบัวใหญ� เทศบาลเมืองบัวใหญ� อําเภอบัวใหญ� จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(79) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ,สมทบ เทศบาลเมืองบัวใหญ� อําเภอบัวใหญ� จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(80) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ	านหนองม�วง เทศบาลเมืองบัวใหญ� อําเภอบัวใหญ� จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด

(81) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลตะขบ เทศบาลตําบลตะขบ อําเภอปCกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(82) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านหนองสาหร�าย เทศบาลเมืองปากช�อง อําเภอปากช�อง จังหวัด
นครราชสีมา

2 ชุด

(83) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ,) เทศบาลเมืองปากช�อง อําเภอปาก
ช�อง จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 5 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนวัดบางทวด หมู�ที่ 4 

ตําบลปากพนังฝC~งตะวันตก องค,การบริหารส�วนตําบลปากพนังฝC~งตะวันตก อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ, หมู�ที่ 1
 ตําบลชะเมา เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 6 ตําบลการะเกด เทศบาล
ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู�ที่ 7 ตําบลแม�เจ	าอยู�หัว 
องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เจ	าอยู�หัว อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 13 ตําบลเชียรเขา 
องค,การบริหารส�วนตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

2
2.1 124 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านวังวัว ตําบลควนกลาง
 เทศบาลตําบลควนกลาง อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 ชุมชนบ	านในไร� ตําบลพิปูน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลพิปูน อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านตีนนา ตําบลกําแพงเซา 
องค,การบริหารส�วนตําบลกําแพงเซา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน (แบบถังรูปทรงถ	วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร) หมู�ที่ 
5 บ	านปากช�อง ตําบลขนาบนาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านคดศอก ตําบลขุนทะเล 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 2 บ	านเขาแก	ว ตําบลเขาแก	ว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาแก	ว อําเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านยอดนํ้า ตําบลเขาน	อย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาน	อย อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านหัวควน องค,การบริหาร

ส�วนตําบลควนชุม อําเภอร�อนพิบูลย, จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านในกลอง ตําบลควนพัง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลควนพัง อําเภอร�อนพิบูลย, 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 ตําบลเคร็ง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถัง ขนาด 30 ลูกบาศก,เมตร รูปทรงถ	วยแชมเปญ หมู�
ที่ 6 บ	านทุ�งนอก ตําบลฉลอง องค,การบริหารส�วนตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านคลองงา ตําบลช	างกลาง 
องค,การบริหารส�วนตําบลช	างกลาง อําเภอช	างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 1 บ	านพระเขียน 
ตําบลไชยมนตรี องค,การบริหารส�วนตําบลไชยมนตรี อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านดอนตรอ ตําบล
ดอนตรอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนตรอ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านฉนวนจันทร, ตําบล
ดุสิต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดุสิต อําเภอถํ้าพรรณรา
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านสํานักม�วง ตําบลท�าข้ึน 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข้ึน อําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านประดู�หอม ตําบลท�าข้ึน 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข้ึน อําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านในโคร�ะ ตําบลท�าข้ึน 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข้ึน อําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านกลาง ตําบลท�าข้ึน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยกรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข้ึน อําเภอท�าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านแขก ตําบลท�าข้ึน ตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกรมทรัพยกรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข้ึน อําเภอท�าศาลา
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านถนนมัน ตําบลท	ายสําเภา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายสําเภา อําเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านใสใหญ� ตําบลท	ายสําเภา

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายสําเภา อําเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านท�าสาร ตําบลท	าย
สําเภา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายสําเภา อําเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร (ถังแชมเปญ) หมู�
ที่ 6 บ	านยางคมพัด ตําบลท�ายาง องค,การบริหารส�วนตําบลท�ายาง อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม�น	อยกว�า 20 
ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 1 บ	านเขาเหล็ก ตําบลทุ�งปรัง องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง อําเภอ
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร 
หมู�ที่ 2 บ	านเทพราช ตําบลเทพราช องค,การบริหารส�วนตําบลเทพราช อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร 
หมู�ที่ 5 บ	านเผียน ตําบลเทพราช องค,การบริหารส�วนตําบลเทพราช อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร 
หมู�ที่ 10 บ	านเผียนบน ตําบลเทพราช องค,การบริหารส�วนตําบลเทพราช อําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านคูเถร ตําบลไทยบุรี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไทยบุรี อําเภอท�าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านปลายเภา ตําบลนาเขลียง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเขลียง อําเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็ก 20 ลูกบาศก,เมตร (รูปทรงแชมเปญ) หมู�ที่ 6
 บ	านวังวัว ตําบลนาพรุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล องค,การบริหารส�วน
ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองอ	ายเปgด ตําบลนา
เรียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเรียง อําเภอพรหม
คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 3 บ	านท�าแห	ง ตําบลนาแว ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลาขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านสระโพธ์ิ องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านในอ�าว องค,การบริหาร

ส�วนตําบลบ	านเนิน อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเก	าตําลึง องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ	านเนิน อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านนาล�าง องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ	านเนิน อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านทวยเทพ องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ	านเนิน อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านดอนบัวบก องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ	านเนิน อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน หมู�ที่ 6 บ	านเหนือโตน ตําบลบ	านลํานาว องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ	านลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 ตําบลบ	านใหม� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านใหม� อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 ตําบลบ	านใหม� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านใหม� อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 ตําบลบ	านใหม� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านใหม� อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านท�าแซะ ตําบลยางค	อม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยกรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางค	อม อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านวัดนอก ตําบลยางค	อม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยกรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางค	อม อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม�น	อยกว�า 20 
ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 4 บ	านโคกตะเคียน ตําบลสระแก	ว องค,การบริหารส�วนตําบลสระแก	ว 
อําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดิน หอถัง ๓๐ ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 3 บ	านวังฆ	อง 
ตําบลสามตําบล องค,การบริหารส�วนตําบลสามตําบล อําเภอจุฬาภรณ, จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านสํานักไม	เรียบ ตําบลสาม
ตําบล องค,การบริหารส�วนตําบลสามตําบล อําเภอจุฬาภรณ, จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลหอถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร 
หมู�ที่ 4 บ	านวังงู ตําบลเสาธง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลเสาธง อําเภอร�อนพิบูลย, จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านดอนยาง ตําบลหัว

ตะพาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพายากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหัวตะพาน อําเภอ
ท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านปากเนตร ตําบลชะเมา 
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร 
(ซอยนาม�วง) หมู�ที่ 5 บ	านนาม�วง ตําบลท�าง้ิว เทศบาลตําบลท�าง้ิว อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู�ที่ 8 บ	านคลองคอน 
ตําบลท�าง้ิว เทศบาลตําบลท�าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านวังขวาง ตําบลฉวาง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปากนํ้าฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านพร	าหัก ตําบลการะเกด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านหนองช	างแล�น ตําบล
การะเกด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลการะเกด อําเภอ
เชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหนองมวง ตําบลแก	วแสน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแก	วแสน อําเภอนาบอน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูง ขนาดความจุไม�น	อยกว�า 20 ลูกบาศก,เมตร 
รูปทรงถ	วยแชมเปญ หมู�ที่ 1 บ	านตลาดจันทร, ตําบลเขาน	อย องค,การบริหารส�วนตําบลเขา
น	อย อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเหนือทุ�ง ตําบลเขาน	อย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาน	อย อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบถังรูปทรงถ	วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 5
 บ	านลากชาย ตําบลเขาพังไกร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลเขาพังไกร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบถังรูปทรงถ	วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 
10 บ	านลําคลอง ตําบลเขาพังไกร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลเขาพังไกร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(62) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก,เมตร รูปทรงถ	วยแชมเปญ 
หมู�ที่ 7 บ	านควนเถ้ียะ ตําบลฉวาง องค,การบริหารส�วนตําบลฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(63) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านคลองเล ตําบลดุสิต 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดุสิต อําเภอถํ้าพรรณรา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(64) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านท	ายสําเภา ตําบลท	าย
สําเภา องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(65) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านนาสระ ตําบลท	ายสําเภา
 องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(66) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านเชิงแตระ ตําบลท	าย
สําเภา องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(67) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านทุ�งลานควาย ตําบลท	าย
สําเภา องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(68) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านควนตอ ตําบลทุ�งโพธ์ิ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งโพธ์ิ อําเภอจุฬาภรณ, 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(69) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านควนเงิน ตําบลบ	านตูล 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านตูล อําเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(70) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านลุ�ม - ห	วยขันธ, ตําบล
บ	านตูล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านตูล อําเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(71) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเสือร	อง ตําบลปากแพรก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากแพรก อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(72) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านปากแพรก ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากแพรก อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(73) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมูที่ 9 บ	านมะขามเรียง ตําบลปาก
แพรก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากแพรก อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(74) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 ตําบลโพธ์ิเสด็จ องค,การ
บริหารส�วนตําบลโพธ์ิเสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(75) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�
ที่ 2 ตําบลไสหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไสหมาก
 อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(76) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�
ที่ 5 บ	านสระกํา ตําบลไสหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลไสหมาก อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(77) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�

ที่ 7 บ	านช�องขาด ตําบลไสหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลไสหมาก อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(78) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านถลุงทอง ตําบลหินตก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหินตก อําเภอร�อนพิบูลย, จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(79) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลางหมู�ที่ 6 บ	านดอนตรอ ตําบล
ทางพูน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(80) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านวังยวน ตําบลที่วัง 
เทศบาลตําบลที่วัง อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(81) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านควนเหรียง ตําบลทุ�งสัง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทุ�งสัง อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(82) ขยายเขตจําหน�ายนํ้าถนนทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนนครศรีธรรมราช - ปากพนัง หมู�ที่ 
1 บ	านบางวัง, หมู�ที่ 2 บ	านบางกรูด ตําบลบางพระ เทศบาลตําบลบางพระ อําเภอปากพนัง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(83) ขยายเขตจําหน�ายนํ้าถนนทางหลวงชนบท 5077 หมู�ที่ 1 บ	านบางวัง, หมู�ที่ 2 บ	านบางกรูด 
ตําบลบางพระ เทศบาลตําบลบางพระ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(84) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านตลาด ตําบลเขาแก	ว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลลานสกา อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(85) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านสักงาม ตําบลปากพูน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลเมืองปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(86) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านกลาง ตําบลกําแพงเซา 
องค,การบริหารส�วนตําบลกําแพงเซา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(87) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน (แบบถังรูปทรงถ	วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร) หมู�ที่ 
4 บ	านท�านา ตําบลขนาบนาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(88) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน (แบบถังรูปทรงถ	วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร) หมู�ที่ 
10 บ	านหน	าโกฏิ ตําบลขนาบนาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหาร
ส�วนตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(89) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 6 บ	านอ�าวไอ	ไทร ตําบลเขาแก	ว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาแก	ว อําเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(90) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 ตําบลเคร็ง องค,การบริหารส�วนตําบลเคร็ง อําเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(91) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 ตําบลเคร็ง ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 แห�ง

(92) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 ตําบลเคร็ง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(93) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านมะนาวหวาน ตําบลช	าง
กลาง องค,การบริหารส�วนตําบลช	างกลาง อําเภอช	างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(94) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านควนส	าน ตําบลช	างกลาง 
องค,การบริหารส�วนตําบลช	างกลาง อําเภอช	างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(95) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 5 บ	านนบเตียน 
ตําบลไชยมนตรี องค,การบริหารส�วนตําบลไชยมนตรี อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(96) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 2 บ	าน
ชุมแสง ตําบลดอนตะโก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
ดอนตะโก อําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(97) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 ตําบลทอนหงส, องค,การบริหารส�วนตําบลทอนหงส, 
อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(98) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 ตําบลท�าซัก ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าซัก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(99) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็ก หมู�ที่ 4 บ	านทุ�งควน ตําบลท�าดี ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าดี อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(100) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร (ถังแชมเปญ) หมู�
ที่ 1 บ	านบางตะเภา ตําบลท�ายาง องค,การบริหารส�วนตําบลท�ายาง อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(101) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร (ถังแชมเปญ) หมู�
ที่ 7 บ	านยางสองขอน ตําบลท�ายาง องค,การบริหารส�วนตําบลท�ายาง อําเภอทุ�งใหญ� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(102) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 19 บ	านไม	แดง ตําบลท�าเรือ 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(103) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านบางเชี่ยว ตําบลท�าไร� 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าไร� อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(104) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 10 บ	านบ�อนนท, ตําบลท�า
ศาลา องค,การบริหารส�วนตําบลท�าศาลา อําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(105) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม�น	อยกว�า 20 

ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 5 บ	านทุ�งคา ตําบลทุ�งปรัง องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง อําเภอสิชล
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(106) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม�น	อยกว�า 20 
ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 6 บ	านทุ�งคา ตําบลทุ�งปรัง องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง อําเภอสิชล
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(107) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม�น	อยกว�า 20 
ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 16 บ	านท�าเชี่ยว องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งปรัง อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(108) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านเหนือคลอง ตําบลทุ�งโพธ์ิ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งโพธ์ิ อําเภอจุฬาภรณ, 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(109) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านไม	มูก ตําบลไทยบุรี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไทยบุรี อําเภอท�าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(110) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 7 บ	านไสเหรี
ยง ตําบลนาพรุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาพรุ 
อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(111) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูงรูปทรงถ	วยแชมเปญ หมู�ที่ 1 บ	านบนควน 
(ภายในวัดควนสุทธาราม) ตําบลนาโพธ์ิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การ
บริหารส�วนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(112) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูง (รูปทรงถ	วยแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,
เมตร) หมู�ที่ 1,5 บ	านหนองเลน ตําบลนาโพธ์ิองค,การบริหารส�วนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอทุ�งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(113) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านท�าหัก ตําบลนาเรียง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเรียง อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(114) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 หมู�บ	านบางพุทรา (เกาะหัว
บ	าน) ตําบลบางจาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางจาก
 อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(115) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 หมู�บ	านบางพุทรา (ตรีนิมิตร) 
ตําบลบางจาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางจาก 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(116) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 หมู�บ	านเกาะโพธ์ิแจ	ง ตําบล
บางจาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางจาก อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(117) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 1,2,3,4,7,8,9 ยาว 6,884 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลบางนบ อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(118) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ผิวดินอ�างเก็บนํ้าบ	านทุ�งกรวด (แบบถังแชมเปญ) ขนาดควาจุ 

30 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 5 บ	านทุ�งกรวด ตําบลบางรูป องค,การบริหารส�วนตําบลบางรูป 
อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(119) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านลานช	าง ตําบลบ	านตูล 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านตูล อําเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(120) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิน หมู�ที่ 4 บ	านพรุพรี ตําบลบ	านลํานาว องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ	านลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(121) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านเกาะจันทร, ตําบลปาก
แพรก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากแพรก อําเภอ

1 แห�ง

(122) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร รูปทรงถ	วยแชมเปญ 
หมู�ที่ 7 ตําบลเปลี่ยน องค,การบริหารส�วนตําบลเปลี่ยน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(123) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านบางงู ตําบลแม�เจ	าอยู�หัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เจ	าอยู�หัว อําเภอเชียร
ใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

(124) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านโคกเขลง ตําบลวังอ�าง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังอ�าง อําเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 48 สายทาง

(1) ปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านสระแก	ว -บ	านโคกตะเคียน 
หมู�ที่ 5,4 กว	าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
สระแก	ว อําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายทาง
หลวงหมายเลข 4215 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 401(สิชล) - บ	านสี่ขีด กว	าง 7 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(3) ซ�อมแซมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตถนนสาย 4215 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 401 
(สิชล) - บ	านสี่ขีด (ตอนที่ 2) หมู�ที่ 2,7 บ	านท�าโคก ตําบลสี่ขีด มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 22,400 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายตลาดห	วยปริก -บ	านคลองสาย มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า
 31,500 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยปริก อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวทางยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านท	ายสําเภา -บ	านบ�อทราย กว	าง 6 
เมตร ยาว 485 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านท	ายสําเภา - บ	านบ�อทราย หมู�ที่ 6 ตําบลขุน
ทะเล กว	าง 6 เมตร ยาว 797 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(7) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ	านห	วยขัน -บ	าน

คลองมะไฟ (ป.ศิลาชัย -คลองมะไฟ) หมู�ที่ 4 มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 2,156 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลชะมาย อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Over lay) สายบ	านท�าโบสถ, -บ	านจอมภักดี 
กว	าง 8 เมตร ยาว 2,905 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลทุ�งสัง อําเภอทุ�งใหญ� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูล -ไสกา หมู�ที่ 4 กว	าง 5 เมตร ยาว 415 เมตร
 หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกะหรอ อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านคลองตูล - บ	านไสกา (ช�วงที่ 2) หมู�ที่ 4 ตําบล
กะหรอ ถึงหมู�ที่ 4 ตําบลนาเหรง กว	าง 5 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทาง
กว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกะหรอ อําเภอนบพิตํา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตถนนสายบ	านศาลาชัน -บ	านนาโคกอิฐ กว	าง 4 
เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกําแพงเซา อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(12) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านเสม็ดงาม -ศาลาตะเคียน หมู�ที่ 8 กว	าง
 8 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายถนนคต -ท�าไร� หมู�ที่ 1 มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,200 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าไร� อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านสามัคคี -บ	านไสโคกเกาะ กว	าง 8 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างถนนผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายหมู�ที่ 2 - 5 กว	าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,คอนกรีตถนนสายสะพานห	วยแก	ว -บ	านทุ�งคอกควาย กว	าง 
4 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาหมอบุญ อําเภอ
จุฬาภรณ, จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างผิวทางแบบพาราเคปซีลสายบ	านไสหร	า -บ	านหนองหรั่ง กว	าง 6 เมตร ยาว 3,334
 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางรูป อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างผิวทางแบบ Para Cape Seal สายบ	านไสหร	า - บ	านหนองหรั่ง (ช�วงที่ 2) กว	าง 6
 เมตร ยาว 3,450 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางรูป อําเภอทุ�งใหญ� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(19) ซ�อมสร	างถนนผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายหน	าแนวคลองใหญ� หมู�ที่ 5 -13 มีพื้นที่ไม�น	อย

กว�า 16,200 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนิคม อําเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(20) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านปากบาง -บ	านท�าเข็น หมู�ที่ 1 
มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 11,460 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเพิง อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(21) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีตผสมยางพารา (โดยวิธี 
Pavement In -Place Recycling ) สายบ	านปfาระกํา ถึง บ	านบางไทร กว	าง 7 เมตร ยาว 
2,275 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปfาระกํา อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(22) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตถนนสายบ	านสระพัง -บ	านปfาแชง หมู�ที่ 2,7,3 กว	าง
 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเสาธง อําเภอร�อนพิบูลย,
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(23) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านสระกํา -บ	านทาบทอง กว	าง 6 เมตร ยาว
 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลไสหมาก 
อําเภอเชียรใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(24) ซ�อมสร	างผิวทางยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านหนองขลี -สามแยกส	มท	อน มีพื้นที่
ไม�น	อยกว�า 6,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหงส, อําเภอทุ�งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(25) ซ�อมสร	างผิวทางยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายวัดคงคาเจริญ -บ	านนบเพลิง จํานวน 2 
ช�วง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 1,779 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหงส, อําเภอทุ�งสง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(26) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต แบบ Over lay สายบ	านนอกท�า -บ	านวัดเขา
ขุนพนม มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(27) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สาย
บ	านพังปริง -บ	านชมเล จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,300 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลกลาย อําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(28) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ	านแก	วแสน -ควนยูง หมู�ที่ 
10 มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแก	วแสน อําเภอนาบอน
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(29) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านหมนเหนือ -บ	าน
ช	าง หมู�ที่ 7 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร ไหล�ทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต กว	างข	าง
ละ 1.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าเรือ อําเภอนครศรีฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(30) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายวัดราษฎร,ประดิษฐ, -บ	านเป�ก กว	าง 6 เมตร 
ยาว 890 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลถํ้าใหญ� อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(31) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Overlay ถนนสายโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห, 6 มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลกะปาง อําเภอทุ�งสง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(32) ซ�อมสร	างผิวทางแบบยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านด�าน -บ	านเนินหนองมนต, กว	าง
 6 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(33) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายโครงการหมู�บ	านจุฬาภรณ, 2 กว	าง
 5.60 เมตร ยาว 5,900 เมตร หนา 0.03 เมตร เทศบาลตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(34) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย หมู�ที่ 6,7 ตําบลเขาพระ กว	าง 4 เมตร ยาว
 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(35) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบเคปซีลสายโพธ์ิเสด็จ -ปากด�าน กว	าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตําบลโพธ์ิเสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(36) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบเคปซีลสายดอนทราย -สายไม	ฝาก กว	าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตําบลโพธ์ิเสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(37) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย นศ.2068 แยก ทล.41 (กม.ที่ 248+115) - บ	าน
นาแยะ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 17,250 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคลองเส อําเภอ
ถํ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(38) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. -บ	านมะขาม กว	าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหินคลุกข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลควนหนอง
คว	า อําเภอจุฬาภรณ, จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(39) ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายวังวัว - วัดสว�างอารมณ, (สาย นศ.3065 
แยก ทล.408) หมู�ที่ 11,12 กว	าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลช	างซ	าย อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(40) ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายวังวัว - วัดสว�างอารมณ, (สาย นศ.
3065 แยก ทล.408) หมู�ที่ 8 มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,200 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลช	างซ	าย อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(41) ซ�อมแซมถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านปลายรา -บ	านแพรกกลาง มี
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 8,500 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้าพรรณรา อําเภอถํ้าพรรณ
รา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(42) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตถนนสายวัดนนท, -ถนนรถไฟ หมู�ที่ 4 กว	าง 6 เมตร 
ยาว 1,640 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายสําเภา อําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง
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(43) ปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายเตาหม	อ -บ�อนนท, หมู�ที่ 2 และหมู�ที่ 

10 กว	าง 5 เมตร ยาว 3,560 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าศาลา อําเภอท�าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(44) ซ�อมแซมถนนผิวจราจรชนิดพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านท�าสูงบน -บ�อนนท, หมู�ที่ 4 
และหมู�ที่ 10 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,425 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าศาลา อําเภอท�า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(45) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายโคกข้ีเหล็ก -ไสวา หมู�ที่ 4 กว	าง 6 เมตร ยาว
 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งโพธ์ิ อําเภอจุฬาภรณ, จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(46) ซ�อมสร	างผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายวัดหนองดี หมู�ที่ 1 กว	าง 5 เมตร ยาว 460 
เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งสง อําเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(47) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านไสยูงปCก -บ	านคลองโอม มีพื้นที่ไม�น	อย
กว�า 6,696 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งสง อําเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

(48) ซ�อมสร	างถนนผิวทางยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายคลองขุด -บางนบ กว	าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางนบ อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน, องค,การบริหาร
ส�วนตําบลกลาย อําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

องค,การบริหารส�วนตําบลลานสกา องค,การบริหารส�วนตําบลลานสกา อําเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลนาหมอบุญ องค,การบริหารส�วนตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ,
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 72 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านท�าเรือมิตรภาพที่ 30 องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านนํ้าโฉ องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนบ	านสํานักไม	เรียบ องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนไม	เรียงประชาสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดสํานักขัน องค,การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดท�าโพธ์ิ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดท	าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลมเหยงคณ, เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ� เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลท�าแพ เทศบาลตําบลท�าแพ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทางพูน เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลบ	านตูล องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านตูล อําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน, องค,การบริหารส�วนตําบลกลาย อําเภอท�าศาลา จังหวัดนครศรี
ราชธรรม

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ�งสง เทศบาลเมืองทุ�งสง อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุ�งสง อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท	อน เทศบาลเมืองทุ�งสง อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ�งสง อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท�าแพ เทศบาลเมืองทุ�งสง อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนรีสอร,ทอนุบาล เทศบาลเมืองทุ�งสง อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลทุ�งสัง เทศบาลตําบลทุ�งสัง อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลนาบอน เทศบาลตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(30) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ชุด

(31) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 ชุด

(32) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุด

(33) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ, เทศบาลเมืองปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 ชุด

(34) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ, เทศบาลเมืองปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 ชุด

(35) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลทอนหงส, เทศบาลตําบลทอนหงส, อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 ชุด

(36) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก เทศบาลตําบลหินตก อําเภอร�อนพิบูลย, จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างลานกีฬา ขนาดกว	าง 29 เมตร ยาว 46 เมตร บ	านเก	าเลี้ยว 1 หมู�ที่ 1 

ตําบลเก	าเลี้ยว เทศบาลตําบลเก	าเลี้ยว อําเภอเก	าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค,
1 แห�ง

2
2.1 60 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านแหลมสมอ หมู�ที่ 9 ตําบลเขาดิน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลเขาดิน อําเภอเก	า
เลี้ยว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านถํ้าผาสวรรค, ตําบลนากลาง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลนากลาง อําเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านอู�เฆ� ตําบลเนินกว	าว ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลเนินกว	าว อําเภอโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านไผ�เกาะ ตําบลไผ�สิงห, ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลไผ�สิงห, อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านหนองสะเอ	ง ตําบลสาย
ลําโพง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลสายลําโพง 
อําเภอท�าตะโก จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านหนองจิกราง ตําบลสาย
ลําโพง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลสายลําโพง 
อําเภอท�าตะโก จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านทุ�งสนามชัย หมู�ที่ 8 ตําบลหนอง
กรด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกรด 
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านหนองแพงพวย หมู�ที่ 1 ตําบล
หนองเต�า ตามแบบมาตรฐกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเต�า 
อําเภอเก	าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ	านหนองคล�อง หมู�ที่ 3 ตําบลห	วย
ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยใหญ� 
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดนครสวรรค2

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านทุ�งหลวง ตําบลเขาทอง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลเขาทอง อําเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านมาบมะขาม ตําบล
เจริญผล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลเจริญผล 
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ	านทุ�งนาดี หมู�ที่ 8 ตําบลด�านช	าง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลด�านช	าง อําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหัวโปร�ง ตําบลนากลาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลนากลาง อําเภอโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านวัดใหม� หมู�ที่ 1 ตําบลนํ้าทรง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าทรง อําเภอพยุหะ
คีรี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านท�าแดง หมู�ที่ 5 ตําบลนํ้าทรง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าทรง อําเภอพยุหะ
คีรี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านเขาถํ้าเพดาน ตําบลนิคม
เขาบ�อแก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมเขา
บ�อแก	ว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านเขาเด็กเลี้ยงวัว ตําบล
นิคมเขาบ�อแก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลนิคม
เขาบ�อแก	ว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านบึงราษฎร, ตําบลบาง
ตาหงาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบางตาหงาย
 อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองหมี ตําบลบ	านไร� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านไร� อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านเนินหนองยาง ตําบลบ	านไร�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านไร� อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านหนองแฟบ ตําบลบ	าน
ไร� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านไร� อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ	านไร�ประชาสรรค, หมู�ที่ 2 ตําบลโพธ์ิ

ประสาท ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิ
ประสาท อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ	านโค	งสวอง หมู�ที่ 6 ตําบลโพธ์ิ
ประสาท ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิ
ประสาท อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านห	วยธารทหาร ตําบลวังบ�อ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลวังบ�อ อําเภอหนอง
บัว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านวังบ�อ ตําบลวังบ�อ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลวังบ�อ อําเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านท�าแค ตําบลวังเมือง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลวังเมือง อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองขาม ตําบลวังเมือง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลวังเมือง อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านคลองบางช	าง ตําบลศาลา
แดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลศาลาแดง 
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านดงมหาชัย ตําบล
สร	อยทอง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
สร	อยทอง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านโคกมะขวิด ตําบลสําโรงชัย
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลสําโรงชัย อําเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 4 บ	านเขากา ตําบลสุขสําราญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลสุขสําราญ อําเภอ
ตากฟaา จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านดงขุย ตําบลหนองกระเจา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกระเจา 
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านเนินนํ้าเย็น ตําบลหนองบัว
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง
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(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านร�องดู� ตําบลหนองบัว 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว 
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านจิกใหญ� หมู�ที่ 8 ตําบลห	วยร�วม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยร�วม อําเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านลาดตะกุด ตําบลห	วยหอม
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยหอม อําเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านห	วยหอม ตําบลห	วยหอม
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยหอม อําเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ	านเนินหญ	าคา หมู�ที่ 6 ตําบลหาดสูง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหาดสูง อําเภอโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านดงชะพลู ตําบลบางมะฝfอ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลบางมะฝfอ อําเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านหนองกระเป�ยน ตําบล
อุดมธัญญา ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟaา 
จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(41) วางท�อเมนระบบประปาหมู�บ	าน ถนนพหลโยธินไปถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเข	าโครงการ
หมู�บ	านม่ันคง หมู�ที่ 5 ตําบลนครสวรรค,ตก เทศบาลนครนครสวรรค, อําเภอเมืองนครสวรรค,
 จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านหนองกระโดน หมู�ที่ 5 ตําบลทํานบ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลทํานบ อําเภอท�า
ตะโก จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านมิตรภาพ ตําบลบางแก	ว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบางแก	ว อําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านปากด�าน ตําบลปาง
สวรรค, ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลปางสวรรค, อําเภอชุม
ตาบง จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(45) ขยายท�อเมนระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 6 บ	านตลุกตาสาม, หมู�ที่ 7 บ	านเขาแหลม ,หมู�ที่ 
21 บ	านคลองห	วยหวาย และหมู�ที่ 18 บ	านทรัพย,โพธ์ิทอง ตําบลแม�เป�น องค,การบริหาร
ส�วนตําบลแม�เป�น อําเภอแม�เป�น จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง
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(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองแขม ตําบล

สร	อยทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลสร	อยทอง
 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านคลองลาน ตําบลหนองบัว
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 19 บ	านคลองกําลังเหนือ ตําบล
หนองบัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว 
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ	านรังย	อย หมู�ที่ 7 ตําบลห	วยถ่ัวเหนือ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยถ่ัวเหนือ 
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ	านหนองบัวงาม หมู�ที่ 7 ตําบลตาก
ฟaา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยานํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลตากฟaา อําเภอตาก

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านถังต้ัง ตําบลปางสวรรค, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลปางสวรรค, อําเภอ
ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านคลองบ�วงสามัคคี ตําบล
ปางสวรรค, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลปาง
สวรรค, อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านคลองเจริญ ตําบลแม�เป�น 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เป�น อําเภอแม�เป�น
 จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านใหม�ทรายทอง ตําบลแม�
เป�น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เป�น อําเภอ
แม�เป�น จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านเขามะตูม ตําบลแม�เป�น 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เป�น อําเภอแม�เป�น
 จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 18 บ	านทรัพย,โพธ์ิทอง ตําบลแม�เป�น 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เป�น อําเภอแม�เป�น
 จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านทุ�งสว�าง ตําบลวังใหญ� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลวังใหญ� อําเภอท�าตะโก 
จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 4 บ	านหัวพุ ตําบลวังข�อย องค,การบริหารส�วนตําบลวัง
ข�อย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 7 บ	านพุฟรั่ง ตําบลวังข�อย องค,การบริหารส�วนตําบลวัง
ข�อย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 11 บ	านพัฒนา ตําบลวังข�อย องค,การบริหารส�วนตําบล

วังข�อย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค,
1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 22 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยางเปgนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นว 3014 แยกทางหลวงหมายเลข 117
 - บ	านเก	าเลี้ยว (เก	าเลี้ยว - ยางใหญ� หมู�ที่ 1,2 ตําบลเก	าเลี้ยว กว	าง 8 เมตร ยาว 1,410 
เมตร หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 11,280 ตารางเมตร เทศบาลตําบลเก	าเลี้ยว อําเภอ
เก	าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (นว.ถ.5 - 0008) สายตลาด
หนองตายาย หมู�ที่ 8 บ	านหนองโพธ์ิ ตําบลบางประมุง กว	าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 
0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,600 ตารางเมตร เทศบาล
ตําบลบางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านปากดง - บ	านใหม� - ทุ�งนาดี เปgนหมู�ที่ 4
 บ	านทุ�งท�าเสา ตําบลด�านช	าง กว	าง 7 หนา 0.15 เมตร ยาว 874 เมตร ไหล�ทางหินคลุก
เดิมกว	างข	างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 6,118 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลด�านช	าง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลาไหล - บ	านหนองคล	า เปgนมเหล็ก 
หมู�ที่ 7 บ	านหนองปลาไหล ตําบลด�านช	าง จํานวน 2 ช�วง พื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 13,800 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลด�านช	าง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(5) ซ�อมแซมถนนลาดยางโดยการลาดผิวจราจร PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบ	านตาสัง
เหนือ -บ	านง้ิวแบ	 (นว.ถ.50 - 001) หมู�ที่ 2 บ	านตาสังเหนือ ตําบลตาขีด กว	าง 6 เมตร ยาว
 1,500 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 พื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลตาขีด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(6) ซ�อมแซมถนนลาดยางโดยการลาดผิวจราจร PARA Asphaltic concrete สายดงคู	 - บ	าน
หนองเจ็ดหาบ (นว.ถ.50 -002) หมู�ที่ 8 บ	านดงคู	 ตําบลตาขีด กว	าง 6 เมตร ยาว 1,200 
เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 9,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลตาขีด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายบ	านกระดานปaาย -บ	านดงจังหัน หมู�ที่ 12 -2 
ตําบลเนินชี้เหล็ก กว	าง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางลูกรังกว	างข	าง
ละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเนินข้ีเหล็ก 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (PARA ASPHAil CONCRETE) จาก
แยกสายเอเซียผ�านบึงกระด่ิงเชื่อมต�อถนนเลียบแม�นํ้าเจ	าพระยา จํานวน 2 ช�วง พื้นที่รวมไม�
น	อยกว�า 9,797 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค,

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านห	วยลึก - บ	านวังรอ (นว.ถ.105 -01) 

ตําบลวังมหากร กว	าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร 
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 20,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังมหากร อําเภอท�าตะโก 
จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างผิวจราจรชนิดแคพซิล สายบ	านธารหวาย - บ	านเนินกระสัง หมู�ที่ 11 บ	านธาร
หวาย ตําบลสระทะเล พื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,115 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสระ
ทะเล อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านแดน - บ	านเขาหน�อ หมู�ที่ 1 -2 ตําบลบ	านแดน 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,606 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,848 ตาราง
เมตรกําหนด เทศบาลตําบลบ	านแดน อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านโคกกระด่ี หมู�ที่ 6 - บ	านสระแก	ว 
หมู�ที่ 17 กว	าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,250 ตาราง
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(13) เสริมผิวทางลาดยางแอสฟCลติกคอนกรีต สายบ	านใหม� - บ	านเนินสามัคคี และบ	านใหม� - 
บ	านไร� - วัดราษฎร,บํารุง หมู� 8 ตําบลพระนอน กว	าง 8 เมตร ยาว 1,275 เมตร หรือพื้นที่
ไม�น	อยกว�า 10,200 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพระนอน อําเภอเมืองนครสวรรค,
 จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(14) ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ	านทุ�งแม�นํ้าน	อย - บ	านริมบึง หมู�ที่ 3 -15 
ตําบลลาดยาว กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,000 
ตารางเมตร ไหล�ทางลงหินคลุกกว	างข	างละ 0.30 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลลาดยาว 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(15) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ	านเนินกว	าว หมู�ที่ 11 ถึงบ	านวังหิน หมู�ที่ 12 
ตําบลวัดไทร กว	าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 2,650 ตาราง
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวัดไทรย, อําเภอเมืองนครสวรรค, จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียน - บ	านพลัง หมู�ที่ 3 ตําบลหนอง
กรด กว	าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหินคลุกบดทับกว	างข	างละ 
0.50 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,500 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกรด 
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(17) ซ�อมแซมถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายหนองไผ� -ศรีมงคล หมู�ที่ 10 บ	าน
หนองไผ� - หมู�ที่ 11 บ	านศรีมงคล ตําบลหนองบัว กว	าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 29,600 ตารางเมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากเดิมถนนลาดยาง) สายทางบ	านดงหนองหลวง หมู�ที่ 
2 ไปบ	านหนองยาว หมู�ที่ 4 ตําบลหนองยาว กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองยาว อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(19) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล บ	านหัวดง - บ	านหนองแพงพวย กว	าง 6 เมตร ยาว 

3,540 เมตร ไหล�ทางเคพซีลกว	างข	างละ 1 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 28,320 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลหัวดง อําเภอเก	าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(20) ซ�อมแซมถนนลาดยางโดยการลาดผิวจราจร PARA ASPHALTIC CONCRETE บ	านอ�างทอง
 - บ	านกระดานปaาย หมู�ที่ 3 บ	านอ�างทอง ตําบลอ�างทอง กว	าง 6 เมตร ยาว 620 เมตร 
ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,960 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
อ�างทอง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(21) ซ�อมแซมถนนลาดยางสายพุวิเศษ - ห	วยบง งานซ�อมสร	างผิวทาง Asphaltic Concrete 
โดยวิธี Pavement -Place Recycling กว	าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 9,600 ตารางเมตร (รวมไหล�ทาง) องค,การบริหาร
ส�วนตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค,

1 สายทาง

(22) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.333 - บ	านวัดสําโรง นว.ถ. 62 -009 กว	าง 6
 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหินคลุกกว	างข	างละ 1.50 เมตร พื้นที่ไม�
น	อยกว�า 16,500 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าทรง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค,

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน

มิตรภาพ องค,การบริหารส�วนตําบลบางแก	ว อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค,
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 30 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัด
นครสวรรค, อําเภอเมืองนครสวรรค, จังหวัดนครสวรรค,

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครวรรค, อําเภอเมืองนครสวรรค, จังหวัด
นครสวรรค,

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดช�องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค, อําเภอเมืองนครสวรรค, 
จังหวัดนครสวรรค,

2 ชุด

(4)  ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต	 เทศบาลนครนครสวรรค, อําเภอเมืองนครสวรรค, จังหวัด
นครสวรรค,

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค, อําเภอเมืองนครสวรรค, จังหวัด
นครสวรรค,

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้าโพใต	 เทศบาลนครนครสวรรค, อําเภอเมืองนครสวรรค, จังหวัด
นครสวรรค,

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค, อําเภอเมืองนครสวรรค, 
จังหวัดนครสวรรค,

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค, อําเภอเมืองนครสวรรค, จังหวัด
นครสวรรค,

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค, อําเภอเมืองนครสวรรค, จังหวัด
นครสวรรค,

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค, เทศบาลตําบลหนองเบน อําเภอเมืองนครสวรรค, 
จังหวัดนครสวรรค,

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค,

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง เทศบาลเมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค,

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม เทศบาลเมืองชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค,

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลตากฟaา เทศบาลตําบลตากฟaา อําเภอตากฟaา จังหวัดนครสวรรค,

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค,

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 2 แห�ง
(1) ก�อสร	างลานกีฬาอเนกประสงค, ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 33 เมตร หมู�ที่ 2 ตําบลไทรใหญ� 

องค,การบริหารส�วนตําบลไทรใหญ� อําเภอไทรน	อย จังหวัดนนทบุรี
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างลานกีฬา ขนาดกว	าง 18 เมตร ยาว 45 เมตร หมู�ที่ 4 ตําบลบางบัวทอง องค,การ
บริหารส�วนตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 10 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 9 - สุดเขตเทศบาล หมู�ที่ 5 บ	านชุมชนซอย 
6 ตําบลไทรน	อย พื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,044 ตารางเมตร พร	อมวางท�อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด
เส	นผ�านศูนย,กลาง 0.60 เมตร 2 ฝC~ง เทศบาลตําบลไทรน	อย อําเภอไทรน	อย จังหวัดนนทบุรี

1 สายทาง

(2) ซ�อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟCลท,ติกคอน กรีตสาย นบ.3008 แยกรัตนาธิเบศร, -ไทรม	าเหนือ
 หมู�ที่ 3 -4 ตําบลไทรม	า กว	าง 6 เมตร ยาว 1,832 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า
 11,908 ตารางเมตร เทศบาลตําบลไทรม	า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 สายทาง

(3) ซ�อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟCลท,ติกคอน กรีตสาย นบ.3015 วัดไทรม	าใต	 -คลองอ	อม หมู�ที่ 
4 -5 ตําบลไทรม	า กว	าง 5 เมตร ยาว 1,092 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,460
 ตารางเมตร เทศบาลตําบลไทรม	า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 สายทาง

(4) ปรัปปรุงขยายไหล�ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปรางค,หลวง หมู�ที่ 13 ตําบลบางม�วง (ช�วง
ที่เหลือ) พื้นที่ไม�น	อยกว�า 1,020 ตารางเมตร เทศบาลตําบลบ	านบางม�วง อําเภอบางใหญ� 
จังหวัดนนทบุรี

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟCลต,ติกคอนกรีตถนนหมู�บ	านลุ�มพัฒนา (นบ.3035) หมู�ที่ 4
 ตําบลบางกรวย พื้นที่ไม�น	อยกว�า 2,184 ตารางเมตร เทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟCลต,ติกคอนกรีตถนนหมู�บ	านเทพประทาน หมู�ที่ 5 ตําบล
บางกรวย พื้นที่ไม�น	อยกว�า 1,222 ตารางเมตร เทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี

1 สายทาง

(7) ซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย นบ.3055 บ	านแหลมเหนือ - วัดตาล หมู�ที่ 1,5 
ตําบลบางตะไนย, กว	าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางหินคลุกกว	าง
ข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางตะไนย, อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองโต�ะใหม� -บ	านคลองเจดีย, (นบ.
3087) หมู�ที่ 2,3 ตําบลบางคูรัด พื้นที่ไม�น	อยกว�า 8,466 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

1 สายทาง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)
โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดนนทบุรี

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู�ที่ 6 บ	านคลองขวาง ตําบลคลองขวาง กว	าง 5 

เมตร ยาว 1,485 เมตร หนา 0.20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคลองขวาง อําเภอไทร
น	อย จังหวัดนนทบุรี

1 สายทาง

(10) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนสาย นบ.4078บ	านบางขุนกอง -บ	านวัดไทยเจริญ หมู�ที่ 1,2,3 ตําบล
บางขุนกอง แบบผิวจราจรยางพาราแอสฟCลติกคอนกรีต กว	าง 6 เมตร ยาว 1,424 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 8,544 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางขุน
กอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารอเนกประสงค, แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม เทศบาลตําบลบาง
พลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดศาลากุล องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 108 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ, องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนจันทร,ทองเอ่ียม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนซอและห,ศึกษา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(4)  ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนตลาดคูลัด องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบางคูลัด องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านใหม� องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดแคนอก องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดแคใน องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดชลอ องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดแดง องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดตึก องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดท�าบันเทิงธรรม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดบางขนุน องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดบางบัวทอง องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดบางรักน	อย องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดบางอ	อยช	าง องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดประชารังสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนวัดมะเด่ือ องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดรวก องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดลุ�ม องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดสนามนอก องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดสโมสร องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดสลักเหนือ องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดสัก องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(30) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดสิงห,ทอง องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(31) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเสาธงหิน องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(32) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดใหญ�สว�างอารมณ, องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(33) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(34) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสุเหร�าลากค	อน องค,การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(35) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกีฬานครนนท,วิทยา 6 เทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(36) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนครนนท,วิทยา 1 วัดท	ายเมือง เทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(37) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนครนนท,วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(38) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนนครนนท,วิทยา 3 วัดนครอินทร, เทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(39) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนครนนท,วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(40) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนครนนท,วิทยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ เทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(41) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม	า เทศบาลตําบลไทรม	า อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(42) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน เทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(43) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ, เทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(44) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส	มเกลี้ยง เทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี

2 ชุด

(45) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห, (แจ�มชื่นวิทยาคม) เทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(46) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(47) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม เทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(48) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(49) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนนท,ประสทธ์ิวิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(50) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง องค,การบริหารส�วนตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(51) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ เทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(52) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดกู	 (นันทาภิวัฒน,วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ เทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(53) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดบ�อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด

(54) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม เทศบาลตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 2 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 5 ตําบลเฉลิม องค,การ

บริหารส�วนตําบลเฉลิม อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านกําปงป�แซ หมู�ที่ 3 ตําบลลุ
โบะบือซา องค,การบริหารส�วนตําบลลุโบะบือซา อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

2
2.1 18 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านบือเระ ตําบลบาเระใต	 
องค,การบริหารส�วนตําบลบาเระใต	 อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านคลอแระ ตําบลบาเระใต	 
องค,การบริหารส�วนตําบลบาเระใต	 อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านตันหยง ตําบลบาเระใต	 
องค,การบริหารส�วนตําบลบาเระใต	 อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านท�าเรือ ตําบลรือเสาะ 
องค,การบริหารส�วนตําบลรือเสาะ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านกําป�แซ ตําบลลุโบะบือซา
 องค,การบริหารส�วนตําบลลุโบะบือซา อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 3 บ	านแอแว ตําบลเอราวัณ 
องค,การบริหารส�วนตําบลเอราวัณ อําเภอแว	ง จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านสะปอม ตําบลกะลุวอ
เหนือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านแคและ ตําบลบาเระเหนือ
 องค,การบริหารส�วนตําบลบาเระเหนือ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างถังเก็บนํ้าใสขนาดความจุ 500 ลูกบาศก,เมตร พร	อมโรงสูบนํ้า ขนาด 6 x 9 เมตร 
ตําบลปะลุรู เทศบาลตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างหอถังสูงขนาดความจุ 120 ลูกบาศก,เมตร ความสูง 17.50 เมตร ตําบลปะลุรู 
เทศบาลตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(11) ขยายท�อส�งนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 1 บ	านตอออ, หมู�ที่ 2 บ	านบาโงตือบู, หมู�ที่ 3 บ	านนํ้า
ขาว, หมู�ที่ 4 บ	านบาโง, หมู�ที่ 5 บ	านตาฮิบาเดาะ, หมู�ที่ 7 บ	านฮูแตมาแจ และหมู�ที่ 8 บ	าน
ไม	ฝาด ตําบลกายูคละ องค,การบริหารส�วนตําบลกายูคละ อําเภอแว	ง จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดนราธิวาส

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านบาโงสนิง ตําบลกาวะ องค,การบริหาร

ส�วนตําบลกาวะ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านบาตง ตําบลบาตง 
องค,การบริหารส�วนตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 ตําบลลุโบะบายะ องค,การ
บริหารส�วนตําบลลุโบะบายะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(15) ขยายท�อประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านแขยง, หมู�ที่ 5 บ	านหินสูง และหมู�ที่ 6 บ	านตอแล 
ตําบลเอราวัณ องค,การบริหารส�วนตําบลเอราวัณ อําเภอแว	ง จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านชูโว ตําบลบาเระใต	 
องค,การบริหารส�วนตําบลบาเระใต	 อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านอีโยะะ ตําบลบาเระเหนือ
 องค,การบริหารส�วนตําบลบาเระเหนือ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านตะโละ ตําบลเรียง 
องค,การบริหารส�วนตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 35 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านจะมาแกะ - บ	านบางขุด หมู�ที่ 3 - หมู�ที่ 1 
ตําบลฆอเลาะ ช�วงที่ 1 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลฆอเลาะ อําเภอแว	ง จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านจะมาแกะ - บ	านบางขุด ตําบลฆอเลาะ ช�วงที่ 2
 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลฆอเลาะ อําเภอ
แว	ง จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านลูโบ�ะบาตู -บ	านตะมะยูง หมู�ที่ 4 - หมู�
ที่ 2 ตําบลตะมะยูง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 9,402 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตะมะ
ยูง อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(4) เสริมผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านโผลง หมู�ที่ 5 ตําบลโต�ะเด็ง กว	าง 4 เมตร
 ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโต�ะเด็ง อําเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด	วยผิวแอสฟCสท,ติกคอนกรีตสายบ	านโต�ะเวาะ หมู�ที่ 3 - 
บ	านบาโงแบกอ หมู�ที่ 1 ตําบลปูโยะ กว	าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก -ลก จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด	วยผิวแอสฟCสท,ติกคอนกรีต สายบ	านโต�ะเวาะตก - บ	าน
เจาะแห หมู�ที่ 2 ตําบลปูโยะ กว	าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก -ลก จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(7) เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายลุโบะบายะ ปาโจ หมู�ที่ 1 ตําบลลุโบะบายะ กว	าง 4 เมตร
 ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลลุโบะบายะ อําเภอย่ีงอ 
จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบือแนกาเซ็ง - ลุโบะกูรอ หมู�ที่ 2 ตําบลลุโบะบายะ กว	าง 

4 เมตร ยาว 712 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลลุโบะบายะ อําเภอย่ีงอ 
จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านไอร,แยง - บ	านไอร,จูโจ�ะ (ช�วงที่ 1) 
ตําบลศรีสาคร มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลศรีสาคร 
อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านไอร,แยง - บ	านไอร,จูโจ�ะ (ช�วงที่ 2) 
ตําบลศรีสาคร มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 22,225 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลศรีสาคร อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายสายบ	านละหาน - บ	านมะนังปCน
ยัง หมู�ที่ 5 ตําบลสามัคคี กว	าง 6 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลสามัคคี อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(12) เสริมผิวถนนด	วยยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายทางเข	าฟาร,มตัวอย�าง บ	านตือมายู หมู�ที่
 1 ตําบลเอราวัณ ช�วง กม.ที่ 0+000 กม.ที่ 1+530 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 
0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเอราวัณ อําเภอแว	ง จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(13) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านโคกสยา หมู�ที่ 8 - บ	านใหม� 
หมู�ที่ 5 ตําบลกะลุวอเหนือ กว	าง 6 เมตร ยาว 2,607 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(14) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านค�าย หมู�ที่ 2 - บ	านปูลากาป�ะ
 หมู�ที่ 7 ตําบลกะลุวอเหนือ กว	าง 6 เมตร ยาว 2,720 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างผิวจราจรพาราแอสฟCลท,คอนกรีตสายบ	านกาหลง - บ	านธรรมเจริญ กม. 6+585 
ถึง 8+000 หมู�ที่ 4 บ	านสันคีรี ตําบลกาหลง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,415 เมตร หนา 0.04 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกาหลง อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(16) เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายลูโบ�ะเยาะ - บาโงดุดุง ตําบลจวบ กว	าง 6 เมตร ยาว 
1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลจวบ อําเภอเจาะไอร	อง จังหวัด
นราธิวาส

1 สายทาง

(17) ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านปะดาดอ - บ	านตาเซ�ะ (ช�วง 1) หมู�ที่ 
2 - หมู�ที่ 3 ตําบลนานาค มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 11,295 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
นานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(18) ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านปะดาดอ - บ	านตาเซ�ะ (ช�วง 2) หมู�ที่ 
2 - หมู�ที่ 3 ตําบลนานาค มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 11,295 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
นานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(19) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านจุฬาภรณ, 5 หมู�ที่ 9 ตําบลบองอ กว	าง
 6 เมตร ยาว 5,200 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(20) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านบองอ - บ	านลาแป หมู�ที่ 4 - หมู�ที่ 2 

ตําบลบองอ กว	าง 5.50 เมตร ยาว 3,700 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบองอ อําเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(21) เสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายโคกสุมุ - ยารอ หมู�ที่ 1 บ	านยารอ 
ตําบลบางปอ กว	าง 6 เมตร ยาว 687 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบาง
ปอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(22) เสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายจือรา หมู�ที่ 6 บ	านจือรา ตําบลบางปอ 
กว	าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางปอ อําเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(23) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านบลูกาฮูลู - บ	านตะแม็ง 
ตําบลบาตง จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 14,620ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(24) เสริมผิวถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านยาโต�ะ หมู�ที่ 6 บ	านยาโต�ะ ตําบลบาเระเหนือ 
กว	าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบาเระเหนือ อําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(25) ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านโคกยาง หมู�ที่ 5 ตําบลพร�อน กว	าง 5 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพร�อน อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(26) ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านใหม� - วัดนภารม หมู�ที่ 6 ตําบลพร�อน
 กว	าง 6 เมตร ยาว 910 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพร�อน อําเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(27) เสริมผิวถนนด	วยยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านจือแร หมู�ที่ 1 ตําบลแม�ดง มีพื้นที่
ไม�น	อยกว�า 13,200 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ดง อําเภอแว	ง จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(28) เสริมผิวถนนด	วยยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านจือแร - บ	านควนกาแม หมู�ที่ 1 -4 
ตําบลแม�ดง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 20,400 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ดง อําเภอ
แว	ง จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(29) เสริมผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านบาโงกือเต -บ	านดอเฮะ ตําบลริโก� กว	าง 7
 เมตร ยาว 2,851 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลริโก� อําเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(30) เสริมผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านบาลูกา หมู�ที่ 4 บ	านบาลูกา ตําบลริโก� 
กว	าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลริโก� อําเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(31) เสริมผิวถนนพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านบากง - บ	านตามุง จาก กม.ที่ 0+000 ถึง 
กม.ที่ 2+990 ตําบลรือเสาะ กว	าง 6 เมตร ยาว 2,990 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลรือเสาะ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(32) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านอีนอ กีเย�าะ หมู�ที่ 3 บ	านไทยสุข ตําบลลาโละ 

กว	าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลลาโละ อําเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(33) เสริมผิวพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านบางขุนทอง - บ	านโคกชุมบก ตําบลบางขุนทอง 
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 25,900 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(34) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านสายโท 2 - บ	านตําเสา หมู�ที่ 1 
บ	านนูโร�ะ ตําบลโละจูด กว	าง 6 เมตร ยาว 3,890 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลโละจูด อําเภอแว	ง จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

(35) เสริมผิวถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางเข	าบ	านจาเราะ หมู�ที่ 9 บ	านบาเดาะมาตี ตําบล
ไพรวัน กว	าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลไพรวัน 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลประจําตําบลลุโบะ
สาวอ องค,การบริหารส�วนตําบลลุโบะสาวอ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านเจ�ะ

เก องค,การบริหารส�วนตําบลบาโงสะโต อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลพร�อน องค,การบริหารส�วนตําบลพร�อน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 22 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี เทศบาลเมืองนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านบาเละฮิเล เทศบาลเมืองนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ	านยะกัง เทศบาลเมืองนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดประชาภิรมย, เทศบาลเมืองนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 6 ถนนโคกเคียน เทศบาลเมืองนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (กําปงตาโก�ะ) เทศบาลเมืองนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลประจําตําบลลุโบะสาวอ องค,การบริหารส�วนตําบลลุโบะสาวะ อําเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ราษฎรบํารุง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านตันหยงมะลิ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 บ	านทรายทอง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 26 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านกิตตินันท, ตําบลศรีษะเกษ

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน	อย จังหวัดน�าน
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านต๊ึด ตําบลตาลชุม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาลชุม อําเภอเวียงสา จังหวัด
น�าน

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านตาลชุม ตําบลตาลชุม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาลชุม อําเภอเวียงสา 
จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านนาเหลืองม�วงขวา ตําบล
นํ้าแก�น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าแก�น อําเภอภู
เพียง จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านเหล�า ตําบลแม�สา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�สา อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านห	วยสะแตง ตําบลงอบ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ�งช	าง จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านภูคํา ตําบลงอบ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ�งช	าง จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหัวเมือง ตําบลศรีษะเกษ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน	อย จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านขัวก	อม ตําบลศรีษะเกษ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน	อย จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านศรีบุญเรือง ตําบล
ศรีษะเกษ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน	อย 
จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านจอมจันทร, ตําบลจอม
จันทร, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจอมจันทร, อําเภอ
เวียงสา จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านนํ้าหิน ตําบลเชียงของ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเชียงของ อําเภอนาน	อย 
จังหวัดน�าน

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดน�าน

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านเมืองราม ตําบลนาเหลือง

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเหลือง อําเภอเวียงสา 
จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านวังม�วง ตําบลนํ้าปC�ว ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าปC�ว อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านนํ้าปC�ว ตําบลนํ้าปC�ว ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าปC�ว อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านดอนแก	ว ตําบลพระ
ธาตุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพระธาตุ อําเภอเชียง
กลาง จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านพร	าว ตําบลพระธาตุ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านหัวนา ตําบลแม�ขะนิง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ขะนิง อําเภอเวียงสา 
จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง (จุดที่ 1) หมู�ที่ 2 บ	านยาบนาเลิม 
ตําบลแม�ขะนิง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ขะนิง อําเภอ
เวียงสา จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง (จุดที่ 2) หมู�ที่ 2 บ	านยายนาเลิม 
ตําบลแม�ขะนิง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ขะนิง 
อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านเหล�า ตําบลแม�สา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�สา อําเภอเวียยงสา จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านเจริญราษฎร, ตําบล
สวด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสวด อําเภอบ	านหลวง 
จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านกอก ตําบลอวน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลอวน อําเภอปCว จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านนาผา ตําบลกองควาย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกองควาย อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน

1 แห�ง

(25) วางท�อเมนระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านปfาเม่ียง, หมู�ที่ 3 บ	านตาลชุม, หมู�ที่ 5 บ	านปง
หน่ึง, หมู�ที่ 6 บ	านดอนแก�ง, หมู�ที่ 10 บ	านห	วยแขม , หมูที่ 11 บ	านปงสอง, หมุ�ที่ 13 บ	าน
ปงพัฒนา และหมู�ที่ 14 บ	านตาลชุม ตําบลตาลชุม องค,การบริหารส�วนตําบลตาลชุม 
อําเภอท�าวังผา จังหวัดน�าน

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านเด�นธารา ตําบลพระธาตุ 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน�าน

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 36 สายทาง

(1) ซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย นน.3276 บ	านหนอง -บ	านสถาน หมู�ที่ 1, 9 ตําบล
กลางเวียง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 11,055 ตารางเมตร เทศบาลตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา 
จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงถนนด	วยผิวยางพาราแอสฟCสท,ติก คอนกรีต สาย นน 2056 แยกทางหลวง
หมายเลข 1080 - บ	านคันนา หมู�ที่ 2 ตําบลเชียงกลาง กว	างเฉลี่ย 6 เมตร ยาวรวม 1,250 
เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต นน. 2042 สายบ	านผาหลัก ปางส	าน 
หมู�ที่ 3 ตําบลยอด กว	าง 6 เมตร ยาว 5,500 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลยอด 
อําเภอสองแคว จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต นน. 4087 ทางเข	าฝายนํ้าล	นห	วยยอด
 หมู�ที่ 2 ตําบลยอด กว	าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลยอด 
อําเภอสองแคว จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สาย นน 3115 บ	านเฮี้ย -บ	านศาลา หมู�ที่ 1, หมู�ที่ 2,
 หมู�ที่ 6 ตําบลศิลาแลง จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 11,273 ตารางเมตร เทศบาล
ตําบลศิลาแลง อําเภอปCว จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวทาง Cape Seal สายแยกทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 1081 ถึง บ	าน
นํ้ารีพัฒนา หมู�ที่ 12 ตําบลขุนน�าน มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 17,700 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลขุนน�าน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ	านนาเคียน หมู�ที่ 8 - บ	านนาแฮน หมู�ที่ 
4 - บ	านจอมจันทร, หมู�ที่ 1 ตําบลจอมจันทร, กว	าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.04 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลจอมจันทร, อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(8) เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านทุ�งชัย -บ	านดอนแก	ว ตําบลเจดีย,ชัย กว	าง 6 เมตร 
ยาว 4,924 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเจดีย,ชัย อําเภอปCว จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(9) ซ�อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย 1279 ตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 1148(สองแคว) -บรรณโสภษฐ, ตําบลชนแดน กว	าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(10) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCสท,ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 1291 - บ	านนาฝาง
(1) ตําบลเชียงกลาง กว	าง 4 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก	ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน�าน

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ซ�อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCสท,ติก คอนกรีต สาย นน 4017 แยกทางหลวง

หมายเลข 1291 บ	านกอก -บ	านมณีพฤกษ, ตําบลงอบ กว	าง 6 เมตร ยาวรวม 3,400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเชียงกลางพญาแก	ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสาย นน. 3120 บ	านวังฆ	อง - บ	านห	วยลี่ หมู�ที่ 3
 ตําบลถือตอง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลถืมตอง อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(13) ปรับปรุงผิวทางจราจรชนิดโอเวอร,แอสฟCลท,ติกคอนกรีต นน.5084 ถนนภายในหมู�บ	านนว
ราษฎร, หมู�ที่ 5 ตําบลนาซาว กว	าง 7 เมตร ยาว 4,450 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลนาซาว อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างผิว Asphaltic Concrete สายบ	านดอนไชยพระบาท - บ	านปfาคา หมู�ที่ 5 -7 
ตําบลนาเหลือง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	าง 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลนาเหลือง อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย นน 2022 บ	านสบยาว หมู�ที่ 7 ตําบล
เมืองจัง จํานวน 3 ช�วง ยาวรวม 2,450 เมตร รื้อ Searity ข้ึนรูปคันทางใหม� เสริมหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 19,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(16) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู�บ	าน บ	านดอย หมู�ที่ 3 ตําบลสวด จํานวน 
3 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 2,028 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสวด อําเภอบ	าน
หลวง จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง นน.3033 บ	านสะเนียน - บ	านไร�ไพรวัลย, 
หมู�ที่ 1 ตําบลสะเนียน กว	าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลสะเนียน อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(18) ปรับปรุงถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายผาขวาง -ท�าวังผา กว	าง 6 เมตร ยาว 2,733 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปfาคา อําเภอท�าวังผา 
จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(19) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรเดิมด	วยผิวยางพาราแอสฟCลท,ติก คอนกรีต ช�วงที่ 1 บ	านห	วยสะ
แตง หมู�ที่ 2 ผิวจราจรกว	าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�
น	อยกว�า 15,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ�งช	าง จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(20) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรเดิม ด	วยผิวยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ช�วงที่ 2 บ	านห	วยสะ
แตง หมู�ที่ 2 ผิวจราจรกว	าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�
น	อยกว�า 15,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ�งช	าง จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(21) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย นน.3131 บ	านทุ�งขาม - บ	านตาแก	ว 
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลไชยสถาน 
อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(22) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย นน.3165 บ	านบ�อสวก - บ	านศรีเกิด 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ซ�อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านปง - บ	านห	วยโปfง (ช�วงที่ 1) ตําบล

ตาลชุม กว	าง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลตาลชุม อําเภอท�าวังผา จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(24) ซ�อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสบหนอง หมู�ที่ 6 บ	านดอนแก�ง -
หมู�ที่ 12 บ	านสบหนอง ตําบลตาลชุม กว	าง 6 เมตร ยาว 3,115 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�
ทางกว	าง 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตาลชุม อําเภอท�าวังผา จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(25) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางพาราแบบ Over Lay สายทางนน 4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 1291 - บ	านมณีพฤกษ, หมู� 7 บ	านปางแก ตําบลทุ�งช	าง กว	าง 7 เมตร ยาว 2,726
 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งช	าง อําเภอทุ�งช	าง จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(26) ซ�อมสร	างผิว Asphaltic Concrete สาย นน. 4006 แยก ทล. หมายเลข 1026 - บ	านทับ
ม�าน บ	านนาราบ หมู�ที่ 1 -บ	านนาอุดม หมู�ที่ 9 ตําบลนาน	อย มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 30,997 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาน	อย อําเภอนาน	อย จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(27) ซ�อมสร	างผิวทางลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย 1279 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 
1148(สองแคว) -บรรณโสภษฐ, กว	าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลนาไร�หลวง อําเภอสองแคว จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(28) ปรับปรุงผิวถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านส	านนาหนองใหม� -บ	านสันนาเคียน หมู�ที่ 4 
ตําบลส	านนาหนองใหม� มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,780 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้า
มวบ อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(29) ปรับปรุงผิวถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสาลี่ หมู� 4 - บ	านวนาไพร หมู� 7 ตําบลนํ้า
มวบ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 21,840 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้ามวบ อําเภอเวียง
สา จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(30) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางเข	าสู�แหล�งท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ,และ
ฟ��นฟูที่การเกษตร บ	านน�านม่ันคง หมู�ที่ 7 ตําบลปfาแลวหลวง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 10,278 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแลวหลวง อําเภอสันติสุข จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(31) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราแอสฟCทส,ติกคอนกรีต สายบ	านนํ้าแพะ - นํ้าเคิม หมู�ที่ 6 
ตําบลป�งหลวง กว	าง 5 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลป�งหลวง อําเภอนาหม่ืน จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(32) ซ�อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต นน.2056 บ	านสันทนา -บ	านหัว
นํ้า ตําบลพระธาตุ ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาวรวม 3,773 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(33) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย นน.ถ.100 -02 บ	านนาไลย หมู�ที่ 2 - 
บ	านพะเยา หมู�ที่ 3 ตําบลอ�ายนาไสย กว	าง 6 เมตร ยาว 3,387 เมตร หนา 0.04 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลอ�ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(34) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over lay บ	านฝายแก	ว หมู�ที่ 3 - บ	านดงปfาสัก หมู�ที่ 10 ตําบล
ฝายแก	ว จํานวน 5 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 29,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลฝายแก	ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน�าน

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(35) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบเสริมแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) นน.

4081 ถนนสายนาคา - นํ้าแขว�ง ตําบลเมืองลี กว	าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดน�าน

1 สายทาง

(36) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย นน 3197 บ	านหนองใหม� - บ	านปางช	าง 
กว	าง 8 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพงษ, อําเภอ
สันติสุข จังหวัดน�าน

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านนํ้า

เก๋ียนใต	 องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าเก๋ียน อําเภอภูเพียง จังหวัดน�าน
1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 12 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนตาลชุมวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดน�าน อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนจุมป�วนิดาภรณ, (บ	านภูมินทร,) เทศบาลเมืองน�าน อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนดรุณวิทยา (บ	านสวนตาล) เทศบาลเมืองน�าน อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (บ	านพระเนตร) เทศบาลเมืองน�าน อําเภอเมืองน�าน จังหวัดน�าน

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล (บ	านหนองนก) เทศบาลตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนแม�สาวิทยาคาร องค,การบริหารส�วนตําบลแม�สา อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 44 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านท�าสะอาด ตําบลท�า

สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลท�าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านซ�อมกอก ตําบลซาง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลซาง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านเซกาเหนือ ตําบลเซกา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึง
กาฬ

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านหนองตะไก	 ตําบลโซ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโซ� อําเภอโซ�พิสัย จังหวัดบึง
กาฬ

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านห	วยสงคราม ตําบลโซ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโซ� อําเภอโซ�พิสัย จังหวัดบึง
กาฬ

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านท�าม�วงใต	 ตําบลนํ้าจ้ัน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าจ้ัน อําเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านตูม ตําบลบัวตูม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวตูม อําเภอโซ�พิสัย จังหวัดบึง
กาฬ

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโนนหนามแท�ง ตําบลปfงไฮ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfงไฮ อําเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 17 บ	านหนองไข�นก ตําบลปfงไฮ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfงไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึง
กาฬ

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโนนแก	ว ตําบลหนองพันทา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองพันทา อําเภอโซ�พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดบึงกาฬ

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านโนนแก	วน	อย ตําบล

หนองพันทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองพันทา 
อําเภอโซ�พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโนนยาง ตําบลหอคํา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหอคํา อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านสมประสงค, ตําบลหอคํา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหอคํา อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง
กาฬ

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านศรีนาวา ตําบลถํ้าเจริญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้าเจริญ อําเภอโซ�พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านโคกกระแซะ ตําบลถํ้า
เจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้าเจริญ อําเภอโซ�พิสัย
 จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านห	วยสะอาด ตําบลถํ้า
เจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้าเจริญ อําเภอโซ�พิสัย
 จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโนนชัยศรี ตําบลโนนศิลา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนศิลา อําเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านดอนเมืองใหม� ตําบลโนน
ศิลา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนศิลา อําเภอปาก
คาด จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านชัยพร ตําบลโนนศิลา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนศิลา อําเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 16 บ	านท�าสวรรค,เหนือ ตําบลปfง
ไฮ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfงไฮ อําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านโนนยาง ตําบลปากคาด
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากคาด อําเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านห	วยก	านเหลือง ตําบล
ปากคาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากคาด อําเภอ
ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านแสงอรุณ ตําบลศรีชมภู 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีชมภู อําเภอโซ�พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านโคกกลางพัฒนา ตําบล
ศรีชมภู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีชมภู อําเภอโซ�
พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองเด่ินทุ�ง ตําบลหนอง
เด่ิน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน อําเภอบุ�งคล	า
 จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหนองคังคา ตําบลหนอง
เด่ิน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน อําเภอบุ�งคล	า
 จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโนนสวาท ตําบลท�า
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลท�าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านท�าส	มโฮง ตําบลโคกกว	าง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกกว	าง อําเภอบุ�งคล	า 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านชัยพร ตําบลชัยพร ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลชัยพร อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านห	วยเซือมใต	 ตําบลชัยพร 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลชัยพร อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหนองยาว ตําบลชัยพร 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลชัยพร อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านนาต	อง ตําบลชัยพร ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลชัยพร อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโนนหัวอ�าง ตําบลชัยพร 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลชัยพร อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านพรสวรรค, ตําบลชุมภูพร 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลชุมภูพร อําเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโนนสูง ตําบลเซกา ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโนนเหมือดแอ� ตําบลเซกา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึง
กาฬ

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านศรีพนา ตําบลเซกา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านดงบัง ตําบลดงบัง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงบัง อําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองตอ ตําบลนาสวรรค, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาสวรรค, อําเภอเมืองบึง
กาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านโนนยางคํา ตําบล
บ	านต	อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านต	อง อําเภอเซ
กา จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านโนนสะอาด ตําบลบุ�ง
คล	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบุ�งคล	า อําเภอบุ�งคล	า 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านไชยศรี ตําบลปfาแฝก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแฝก อําเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านสร	างคํา ตําบลวังชมภู ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังชมภู อําเภอพรเจริญ จังหวัด
บึงกาฬ

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านดงเสียด ตําบลศรีชมภู 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีชมภู อําเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 19 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ�นดิน 212 - บ	านโนนสา หมู�ที่ 2 กว	าง 7
 เมตร ยาว 1,859 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางลูกรังกว	างข	างละ 0.50 เมตร เทศบาล
ตําบลโคกก�อง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(2) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด	วยผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านคําหม่ืน
 - บ	านดอนยม กว	าง 5 เมตร ยาว 1,273 เมตร เทศบาลตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(3) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด	วยผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านอาฮง 

หมู�ที่ 3 กว	าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร เทศบาลตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
1 สายทาง

(4) ปรับปรุงทางหลวงชนบท ปูพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านต	อง - บ	านโนนหนามแท�ง 
ช�วงบ	านโนนสว�างเหนือ - บ	านโนนหนามแท�ง จํานวน 3 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 18,200
 ตารางเมตร เทศบาลตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงทางหลวงชนบท ปูพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านโพธ์ิหมากแข	ง - บ	านบัวโคก
 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,225 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขง
หลง จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(6) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านนาเหนือ เชื่อมบ	านพันลํา กว	าง 6 เมตร ยาว 
3,800 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลวิศิษฐ, อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงซ�อมสร	างผิวจราจรแบบ Para Cape Seal แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บ	านตาล
เด่ียว หมู�ที่ 4 (ช�วงที่ 1) กว	าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงซ�อมสร	างผิวจราจรแบบ Para Cape Seal แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บ	านตาล
เด่ียว หมู�ที่ 4 (ช�วงที่ 2) กว	าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(9) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองบัวเงิน เชื่อม
ถนนลาดยาง (รพช. -นาแสง) ช�วงที่ 1 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 
1.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(10) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองบัวเงิน เชื่อม
ถนนลาดยาง (รพช. -นาแสง) ช�วงที่ 2 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 
1.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(11) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองบัวเงิน เชื่อม
ถนนลาดยาง (รพช. -นาแสง) ช�วงที่ 3 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 
1.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนน สายบ	านปfาแฝก หมู�ที่ 5 ขยายไหล�ทางคอนกรีต มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
1,198.36 ตารางเมตร พร	อมวางท�อระบายนํ้าและบ�อพัก องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแฝก 
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(13) ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตผิวปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place 
Recycling ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2026 บ	านหนองทุ�ม หมู�ที่ 1 เชื่อมบ	านซ�อม
กอก ช�วงที่ 1 - 2 ตําบลซาง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 13,050 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลหนองทุ�ม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Cape Seal สาย บก.3096 - บ	านโคกสะอาด - บ	านหนองเข็ง 
อําเภอเมืองบึงกาฬ (ช�วงที่ 1) กว	าง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาล
ตําบลหอคํา อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(15) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองบ�อ หมู�ที่ 2 กว	าง 4 เมตร ยาว 

774 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกกว	าง อําเภอบุ�งคล	า จังหวัดบึงกาฬ
1 สายทาง

(16) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย
บ	านดอนเสียด - นํ้าตกเจ็ดสี กว	าง 6 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.03 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ	านต	อง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(17) เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านปfงไฮ หมู�ที่ 1 ไปบ	านท�าช	าง หมู�ที่ 11 กว	าง 5.5 
เมตร ยาว 1,530 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปfงไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(18) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนน สายหนองทุ�ม - บ	านหนองผักแว�น ช�วงที่ 2 บ	านหนองทุ�ม วางท�อ
ระบายนํ้าพร	อมบ�อพัก และขยายไหล�ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 919.92 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลศรีชมภู อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

1 สายทาง

(19) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านโนนสง�า - บ	านโชคชัย กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหัวช	าง อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึง
กาฬ

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลพรเจริญ เทศบาลตําบลพรเจริญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 6 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลศรีพนา เทศบาลตําบลศรีพนา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เทศบาลตําบลพรเจริญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 118 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านโนนสมบูรณ, ตําบล

หนองตาด ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอ
เมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านโนนเค็ง ตําบลหนองตาด
 ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย, 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 19 บ	านหนองจอก ตําบลหนอง
ตาด ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง
บุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหว	าเหนือ ตําบลหนองเต็ง 
เทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านหนองขาม ตําบลหนองเต็ง 
เทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 18 บ	านตะโก ตําบลหนองเต็ง เทศบาล
ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านกะน็อบ ตําบลกันทรารมย, 
องค,การบริหารส�วนตําบลกันทรารมย, อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านหนองกระทุ�ม ตําบลโคก
สนวน ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสนวน 
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านโคกตะแบก ตําบลโคก
สนวน ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสนวน 
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านหนองจําปา ตําบลโคก
สนวน ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสนวน 
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านค	อพัฒนา ตําบลโคก
สะอาด ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาล แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู�ที่ 6 
บ	านชัยพัฒนา ตําบลตะโกตาพิ องค,การบริหารส�วนตําบลตะโกตาพิ อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดบุรีรัมย2

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลแบบหอถังสูงทรงเชมเปญ ขนาดความจุ 15 

ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 11 บ	านหนองปรง ตําบลตะโกตาพิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร
นํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะโกตาพิ อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 17 บ	านแคนเจริญ ตําบลตูมใหญ� 
ตามแบบ กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตูมใหญ� อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านใต	พัฒนา ตําบลถนนหัก 
อําเภอนางรอง ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถนน
หัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านศรีสง�า ตําบลไทยสามัคคี
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคี อําเภอหนอง
หงส, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหนองตาเรียม ตําบลไทย
สามัคคี องค,การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคี อําเภอหนองหงส, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านไผ� ตําบลบัวทอง ตาม
แบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวทอง อําเภอเมืองบุรีรัมย,
 จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลแบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู�ที่ 4 
บ	านกระสัง ตําบลประทัดบุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
ประทัดบุ อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านสังเคิล ตําบลไพศาล 
องค,การบริหารส�วนตําบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านละลมเวง ตําบลไพศาล 
องค,การบริหารส�วนตําบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านระเหง ตําบลไพศาล 
องค,การบริหารส�วนตําบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านหนองจาน ตําบลไพศาล 
องค,การบริหารส�วนตําบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 16 บ	านหนองสระ ตําบลไพศาล 
องค,การบริหารส�วนตําบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านยางน	อย ตําบลเมืองฝาง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองฝาง อําเภอเมือง
บุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโคกลําดวน ตําบลเมือง
ฝาง ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองฝาง อําเภอ
เมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านเมืองดู�บริบูรณ, ตําบล

เมืองฝาง ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองฝาง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านเมืองฝางเจริญสุข ตําบล
เมืองฝาง ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองฝาง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านคูเมือง ตําบลเมืองฝaาย 
องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองฝaาย อําเภอหนองหงส, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านประดู� ตําบลเมืองโพธ์ิ 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธ์ิ อําเภอห	วย
ราช จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านตาเก็ม ตําบลเมืองยาง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองยาง อําเภอชํานิ 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านส	มปfอย ตําบลเมืองยาง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองยาง อําเภอชํานิ 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหนองม�วง และหมู�ที่ 9 
บ	านหนองหว	า ตําบลละลวด ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหาร
ส�วนตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านชลประทาน (คุ	มหนอง
เขาดิน) ตําบลละหานทราย ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9,10 บ	านน	อยลําคลอง, คุ	ม
หนองอีแซว ตําบลละหานทราย ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหาร
ส�วนตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านกระเจา ตําบลลําดวน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย,

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านขามโคกโพธ์ิ ตําบลลําดวน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลําดวน อําเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านหนองแช�เสา ตําบล
ลําดวน ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลําดวน อําเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านโคกลอย ตําบลลําไทร
โยง องค,การบริหารส�วนตําบลลําไทรโยง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านหนองไทร ตําบลลําไทร

โยง องค,การบริหารส�วนตําบลลําไทรโยง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย,
1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านปfาไม	สหกรณ, ตําบลลํา
นางรอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลํานางรอง อําเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านเสม็ด หมู�ที่ 5 ตําบลลุมปุ�ก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลุมปุ�ก อําเภอเมืองบุรีรัมย, 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านหนองไทร ตําบลลุมปุ�ก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลุมปุ�ก อําเภอเมืองบุรีรัมย, 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านทานตะวัน ตําบลลุมปุ�ก 
องค,การบริหารส�วนตําบลลุมปุ�ก อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 16 บ	านหนองตาไก	 ตําบลลุมปุ�ก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลุมปุ�ก อําเภอเมืองบุรีรัมย, 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านสนวนนอก ตําบลสนวน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสนวน อําเภอห	วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 4 บ	านแซะซอ ตําบลสนวน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสนวน อําเภอห	วยราช จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านสวายจีกน	อย ตําบล
สนวน ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสนวน อําเภอห	วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านระกา ตําบลสนวน ตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสนวน อําเภอห	วยราช จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านหนองโพธ์ิ ตําบลสนวน 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสนวน อําเภอห	วยราช จังหวัด
บุรีรัมย,

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านโคกตาสิงห, ตําบลสวายจีก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย,
 จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านช�างทอง ตําบลสองห	อง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสองห	อง อําเภอเมืองบุรีรัมย, 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านศรีทอง หมู�ที่ 10 ตําบลสองห	อง 

ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสองห	อง อําเภอเมืองบุรีรัมย, 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านตะแบก ตําบลสูงเนิน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสูงเนิน อําเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย,

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านประดู� ตําบลสูงเนิน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสูงเนิน อําเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย,

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านโคกเพชร และหมู�ที่ 3 
บ	านตะครองใต	 ตําบลสูงเนิน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลสูงเนิน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 17 บ	านสําราญโกน ตําบลสูงเนิน 
อําเภอกระสัง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสูงเนิน อําเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 18 บ	านสีค้ิว ตําบลสูงเนิน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสูงเนิน อําเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย,

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 19 บ	านหนองเต็ง ตําบลสูงเนิน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสูงเนิน อําเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านสระแร� ตําบลหนองกะทิง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกะทิง อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านหนองโสน ตําบลหนอง
โสน องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(62) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านบุคราม ตําบลหนองโสน 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(63) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านโสนน	อยพัฒนา ตําบล
หนองโสน องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(64) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านครองสุข ตําบลห	วย
สําราญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยสําราญ อําเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(65) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านหนองมะกอก ตําบลเขา
คอก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(66) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านคอกวัวปฐมภูมิ ตําบลนา

โพธ์ิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาโพธ์ิ อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย,
1 แห�ง

(67) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโคลด ตําบลสองชั้น ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(68) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 17 บ	านโคกสะอาด ตําบลสองชั้น
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(69) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านพระครูน	อย ตําบลกลันทา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกลันทา อําเภอเมืองบุรีรัมย,
 จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(70) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหนองหว	า ตําบลช�อผกา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลช�อผกา อําเภอชํานิ จังหวัด
บุรีรัมย,

1 แห�ง

(71) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านหนองม�วง ตําบลบ	านยาง
 องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านยาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(72) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านปะคํา ตําบลเมืองโพธ์ิ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธ์ิ อําเภอห	วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(73) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านหินโคน ตําบลลําดวน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลําดวน อําเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(74) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านหนองกุ	ง ตําบลลําดวน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลําดวน อําเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(75) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านเขากระเจียว ตําบลลํา
นางรอง องค,การบริหารส�วนตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(76) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองกวางทอง ตําบล
สระแก	ว องค,การบริหารส�วนตําบลสระแก	ว อําเภอหนองหงส, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(77) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 11 บ	านหนองสองห	อง ตําบล
สองห	อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสองห	อง อําเภอ
เมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(78) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองซอแซ ตําบลหนอง
กะทิง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกะทิง อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(79) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านโคกจิก ตําบลหนองเยือง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเยือง อําเภอบ	านใหม�
ไชยพจน, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(80) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโคกตะโก ตําบลหนอง

โสน องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย,
1 แห�ง

(81) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านข้ีเหล็ก ตําบลหัวฝาย
 องค,การบริหารส�วนตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(82) ขยายเขตระบบท�อจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน ว�างท�อ PVC ขนาด 4 น้ิว จํานวนไม�น	อยกว�า 
2,912 เมตร หมู�ที่ 3 บ	านตะลุงเก�า ตําบลโคกม	า ตามแบบแปลนที่เทศบาลโคกม	ากําหนด 
เทศบาลตําบลโคกม	า อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(83) ขยายเขตระบบท�อจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน ว�างท�อ PVC ขนาด 4 น้ิว จํานวนไม�น	อยกว�า 
1,580 เมตร และวางท�อ PVC ขนาด 3 น้ิว จํานวนไม�น	อยกว�า 980 เมตร หมู�ที่ 4 บ	านโคก
เพชร ตําบลโคกม	า ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกม	ากําหนด เทศบาลตําบลโคกม	า 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(84) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองตะเคียน 7 ตําบลชํานิ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(85) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านบุลิ้นฟaา ตําบลทะเมนชัย
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย,

1 แห�ง

(86) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองไผ�ล	อม ตําบลหนอง
แวง เทศบาลตําบลบ	านใหม�ไชยพจน, อําเภอบ	านใหม�ไชยพจน, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(87) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านหนองบัวขาว ตําบล
หนองแวง เทศบาลตําบลบ	านใหม�ไชยพจน, อําเภอบ	านใหม�ไชยพจน, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(88) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองม�วง ตําบลหนองตาด
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัด
บุรีรัมย,

1 แห�ง

(89) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านนากลาง ตําบลหนองตาด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัด
บุรีรัมย,

1 แห�ง

(90) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านกะโลง ตําบลกันทรารมย, 
องค,การบริหารส�วนตําบลกันทรารมย, อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(91) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านลําเดง ตําบลโคกขม้ิน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกขม้ิน อําเภอพลับพลาชัย 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(92) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านโคกขม้ิน ตําบลโคกขม้ิน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกขม้ิน อําเภอพลับพลาชัย
 จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(93) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านทะเมนชัย ตําบลโคกขม้ิน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกขม้ิน อําเภอพลับพลาชัย
 จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง
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(94) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองม�วง ตําบลโคกตูม 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกตูม อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(95) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองตะขบ ตําบลโคก
ตูม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกตูม อําเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(96) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโคกว�าน ตําบลโคกว�าน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกว�าน อําเภอละหานทราย
 จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(97) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านหนองถนน ตําบลโคก
ว�าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกว�าน อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(98) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านโนนมะกอก ตําบลโคกสว�าง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสว�าง อําเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(99) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโคกลอย ตําบลโคกสว�าง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสว�าง อําเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(100) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านเข่ือนด�าน ตําบลโคกสว�าง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสว�าง อําเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(101) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านบัว ตําบลจรเข	มาก ตามแบบ
แปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจรเข	มาก อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(102) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหนองหัวหมู ตําบลแดง
ใหญ� องค,การบริหารส�วนตําบลแดงใหญ� อําเภอบ	านใหม�ไชยพจน, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(103) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านโคกสําราญ ตําบลตูมใหญ�
 ตามแบบ กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตูมใหญ� อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(104) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านสนวน ตําบลถนนหัก 
อําเภอนางรอง ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถนน
หัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(105) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านทองหลาง ตําบลทองหลาง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทองหลาง อําเภอบ	านใหม�
ไชยพจน, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(106) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านขาม ตําบลไทยสามัคคี 
องค,การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคี อําเภอหนองหงส, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(107) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเสม็ด ตําบลปfาชัน ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาชัน อําเภอพลับพลาชัย 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(108) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านประทัดบุ ตําบลปfาชัน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาชัน อําเภอพลับพลาชัย 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(109) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโคกสะอาด ตําบลละหาน
ทราย อําเภอละหานทราย ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(110) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านบุลาว ตําบลลุมปุ�ก 
องค,การบริหารส�วนตําบลลุมปุ�ก อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(111) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านไผ�งาม ตําบลลุมปุ�ก 
องค,การบริหารส�วนตําบลลุมปุ�ก อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(112) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านตะโกรี ตําบลสําโรง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(113) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโคกพัฒนา ตําบลหนองกง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกง อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(114) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านโนนสูงน	อย ตําบลหนอง
ชัยศรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองชัยศรี อําเภอ
หนองหงส, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(115) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านกระเบ้ืองใหญ� ตําบล
หนองชัยศรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองชัยศรี 
อําเภอหนองหงส, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(116) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านบ�อทอง ตําบลหนองบัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอปะคํา 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(117) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 12 บ	านคลองหวาย ตําบลหนอง
บัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอปะคํา 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง

(118) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านกู�ฤาษี ตําบลหนองเยือง 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเยือง อําเภอบ	านใหม�ไชยพจน, จังหวัดบุรีรัมย,

1 แห�ง
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2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน

2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 37 สายทาง
(1) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) 

โครงการจัดที่ดินทํากินแปลงที่ 5 (แยกทางหลวงหมายเลข 224 บ	านสายตรี 2 ปfาบ	านกรวด
แปลงที่ 5) ตําบลปราสาท กว	าง 6 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบล
ปราสาท อําเภอบ	านกรวด จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายบ	านละหานทราย -นิคมบ	านกรวด (ทาง
หลวงหมายเลข 224 หมู�ที่ 2 และหมู�ที่ 11 บ	านละหานทราย) ตําบลละหานทราย มีพื้นที่ไม�
น	อยกว�า 24,800 ตารางเมตร เทศบาลตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย,

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายบ	านดอนหนองแหน -บ	านละหานทราย 
(บร 2002) ปCจจุบันทางหลวงหมายเลข 4013 หมู�ที่ 2 ตําบลละหานทราย มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า
 10,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายละหานทราย -โนนดินแดง ปCจจุบันทาง
หลวงหมายเลข 2120 หมู�ที่ 1 บ	านละหานทราย ตําบลละหานทราย มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
12,960 ตารางเมตร เทศบาลตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling สายบ	านโคก
กระเบา - บ	านกระสัง ตําบลสามแวง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 9,300 ตารางเมตร เทศบาล
ตําบลสามแวง อําเภอห	วยราช จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สายทาง
 บร 2131 บ	านปริงเปน - บ	านตาแผ	ว (ช�วงหน	าวัดบ	านตาแผ	ว) ตําบลหลักเขต กว	าง 6 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร เทศบาลตําบลหลักเขต 
อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(7) ซ�อมแซมถนนลาดยางผิวเคปซีล (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) เส	นทาง
ระหว�างบ	านโนนพะไล หมู�ที่ 5 – บ	านเข่ือนด�านหมู�ที่ 6 ตําบลโคกสว�าง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
45,850 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสว�าง อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) 
สายบ	านไม	แดง หมู�ที่ 3 - บ	านสวายสอ หมู�ที่ 8 มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 10,350 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลชุมแสง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สายบร.
3252 บ	านตาเสา ตําบลตาเสา อําเภอห	วยราช - บ	านตะโกตาเนตร ตําบลปราสาท อําเภอ
บ	านด�าน กว	าง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลตาเสา อําเภอห	วยราช จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สายบ	านซับ
คะนิง ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง - ถนนลาดยางหนองกราด ตําบลหนองตะครอง
 อําเภอละหานทราย จํานวน 2 ช�วง รวมพื้นที่ไม�น	อยกว�า 16,020 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ซ�อมสร	างผิวถนนลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านกระเจา หมู�ที่ 7 ไปทาง

โครงการฟาร,มตัวอย�างฯ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างผิวถนนลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สายบ	านลําดวน หมูที่ 1 - บ	านแสลงพัน หมู�ที่ 2 (ช�วงตอนจากรอยต�อลาดยาง
เดิมบริเวณวัดบ	านแสลงพันไปทางสะพานสุรินทร,ภักดี) ตําบลลําดวน มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
8,800 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างผิวถนนลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สายบ	านประดู� หมู�ที่ 8 - บ	านแซว หมู�ที่ 6 จํานวน 3 ช�วง ตําบลลําดวน มีพื้นที่ 
ไม�น	อยกว�า 15,500 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย,

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างผิวถนนลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place 
Recycling) (บ	านลําดวน บ	านหินโคน) ช�วงตอนจากประตูที่ 2 โรงเรียนลําดวนพิทยาคมไป
ทางบ	านพักครู ตําบลลําดวน มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ	าน
โคกสูง หมู�ที่ 3 ตําบลกระสัง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,200 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลศรีภูมิ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ	านติม
 หมู�ที่ 7 ตําบลกระสัง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 2,700 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลศรีภูมิ
 อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ	าน
ขาม หมู�ที่ 8 ตําบลศรีภูมิ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,962 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ศรีภูมิ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างผิว Asphaltic Concrete ถนนสายบ	านสระบัว - บ	านโนนพยอม ตําบลสระบัว มี
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสระบัว อําเภอแคนดง 
จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(19) บูรณะซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete บ	านหนองยายพิมพ, -บ	านโนน
ศาลา ตําบลหนองยายพิมพ, มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 11,450 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลหนองยายพิมพ, อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(20) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place 
Recycling ) สายเมืองไผ� -นํ้าอ	อม หมู�ที่ 2 ตําบลห	วยสําราญ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 13,825 
ตารางเมตร พร	อมไหล�ทาง องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยสําราญ อําเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย,

1 สายทาง

(21) ซ�อมสร	างลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place 
Recycling ) สายบ	านหนองไผ� หมู�ที่ 7 - บ	านตาดี หมู�ที่ 10 ตําบลห	วยสําราญ มีพื้นที่ไม�
น	อยกว�า 12,040 ตารางเมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วย
สําราญ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(22) ซ�อมสร	างลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place 

Recycling ) สายบ	านห	วยสําราญ หมู�ที่ 1 ตําบลห	วยสําราญ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,900 
ตารางเมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยสําราญ อําเภอกระสัง
 จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(23) ซ�อมสร	างผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) บ	านโคก
กระเบา -บ	านกระสังพัฒนา หมู�ที่ 3 (ช�วงที่ 2) ตําบลโคกเหล็ก กว	าง 6 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร เทศบาลตําบลโคกเหล็ก อําเภอห	วยราช
 จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(24) ซ�อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สาย บร.ถ.1 -0099 บ	านหนองไทร -บ	านกอกทุ�ง อําเภอคูเมือง มีพื้นที่ไม�น	อย
กว�า 20,080 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัดบุรีรัมย, อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(25) ซ�อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สาย บร.ถ.1 -0046 บ	านประโคนชัย -บ	านโคกสะอาด อําเภอประโคนชัย มี
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 20,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัดบุรีรัมย, อําเภอประโคนชัย
 จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(26) ซ�อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สาย บร.ถ.1 -0030 บ	านข้ีเหล็ก -บ	านตารอง อําเภอสตึก มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
19,520 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัดบุรีรัมย, อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(27) ซ�อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สาย บร.ถ.1 -0015 บ	านเมืองโพธ์ิ -บ	านหนองนํ้าขุ�น อําเภอห	วยราช มีพื้นที่ไม�
น	อยกว�า 19,800 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัดบุรีรัมย, อําเภอห	วยราช จังหวัด
บุรีรัมย,

1 สายทาง

(28) ซ�อมสร	างผิวทาง Asphaltic Concrete บ	านระกา -บ	านเสม็ดเชื่อมต�อบ	านตางอน หมู�ที่ 7 
(บ	านเสม็ด หมู�ที่ 11 - บ	านกะโลง หมู�ที่ 8) ตําบลกันทรารมย, มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,800 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกันทรารมย, อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(29) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย
ทางบ	านปอแดง -บ	านโนนสําราญ (บ	านปอแดง -บ	านจานน	อย (ตอนล�าง) ) ตําบลดงพลอง 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดงพลอง อําเภอ
แคนดง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(30) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สาย
บ	านจาน - บ	านดอน ตําบลบ	านจาน มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 20,400 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ	านจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(31) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (บ	านหนองเก	าข�า - บ	านบุโพธ์ิ) หมู�ที่ 3 
บ	านเก	าข�า ตําบลเมืองแฝก กว	าง 6 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	าง
ข	างละ 1.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(32) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนลูกรัง หมู�ที่ 3, 15 บ	านหนองเสม็ด ตําบลลํานางรอง จํานวน 4 ช�วง 

รวมพื้นที่ไม�น	อยกว�า 25,250 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลลํานางรอง อําเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(33) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) (บ	าน
หนองกวางทอง - บ	านรัตนะ) หมู�ที่ 3 บ	านหนองกวางทอง ตําบลสระแก	ว กว	าง 6 เมตร ยาว
 1,195 เมตร หนา0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
สระแก	ว อําเภอหนองหงส, จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(34) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สายบ	านหนองใหญ� - บ	านสมสนุก ตําบลสะแกโพรง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 20,000
 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสะแกโพรง อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(35) ซ�อมสร	างผิว Asphaltic Concrete (บ	านประชาสามัคคี - บ	านโคกไม	แดงหัวกระสัง) หมู�ที่ 
5, 7 บ	านโคกไม	แดงหัวกระสัง บ	านน	อยพัฒนา ตําบลหูทํานบ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,750 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(36) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) 
สายทาง บร.2046 บ	านบุลาว – บ	านโนนแดง (ช�วงบ	านโนนแดง – บ	านซําแฮด) ตําบลบ	าน
ยาง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ	านยาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

(37) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) หมู�ที่ 3 
บ	านหนองตาไก	 - หมู�ที่ 2 บ	านโคกพัฒนา ตําบลหนองกง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,240 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกง อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย,

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร,ดรุณ
วิทยา เทศบาลเมืองบุรีรัมย, อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 3 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านอ	อ

ดอนยาง องค,การบริหารส�วนตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย,
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,อบรมเด็กก�อนเกณฑ,
ในวัดศรีภูมิวนาราม องค,การบริหารส�วนตําบลหนองชัยศรี อําเภอหนองหงส, จังหวัดบุรีรัมย,

1 หลัง

(3) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กวัด
พรหมรัตนาราม เทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย,

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 16 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดบุรีรัมย, อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัด
บุรีรัมย,

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร,ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองบุรีรัมย, อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัด
บุรีรัมย,

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร เทศบาลเมืองบุรีรัมย, อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัด
บุรีรัมย,

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย, อําเภอเมืองบุรีรัมย, จังหวัดบุรีรัมย,

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ที่โอเอวิทยา เทศบาลเมืองนางรองอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย,

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลนาโพธ์ิ เทศบาลตําบลนาโพธ์ิ อําเภอเมือนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย,

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง เทศบาลตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย,

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย เทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย,

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 25 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 11 บ	านคลองสิบเอ็ด ตําบล

บึงคอไห องค,การบริหารส�วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านท�าลาภบํารงเจริญรัฐ 
ตําบลศาลาครุ องค,การบริหารส�วนตําบลศาลาครุ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านเจดีย,ทอง หมู�ที่ 1 ตําบลคลอง
ควายองค,การบริหารส�วนตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านคลองสระ หมู�ที่ 2 ตําบลคลอง
ควาย องค,การบริหารส�วนตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก พร	อมหอถังเหล็กทรงแชมเปญ 
ขนาด 50 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 7 ตําบลคลองสี่ องค,การบริหารส�วนตําบลคลองสี่ อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บริเวณ ร.ร. จตุพิธ หมู�ที่ 8 บ	านบัว
หลวง ตําบลนพรัตน, องค,การบริหารส�วนตําบลนพรัตน, อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านคลองสิบสี่ ตําบลบึง
คอไห องค,การบริหารส�วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านคลองสิบสาม ตําบล
บึงคอไห องค,การบริหารส�วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านคลองสิบสาม ตําบล
บึงคอไหองค,การบริหารส�วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 12 บ	านคลองสิบเอ็ด ตําบล
บึงคอไป องค,การบริหารส�วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านปทุมทรัพย, ตําบลบึงชําอ	อ
 องค,การบริหารส�วนตําบลบึงชําอ	อ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านชําอ	อ ตําบลบึงชําอ	อ 
องค,การบริหารส�วนตําบลบึงชําอ	อ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านทวีทรัพย, ตําบลบึงชําอ	อ 
องค,การบริหารส�วนตําบลบึงชําอ	อ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านแสนสุข ตําบลบึงบา 
องค,การบริหารส�วนตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดปทุมธานี

รายการ
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(15) ขยายระบบประปาหมู�บ	าน ซอยยายอินทร,, ซอยปลายแดน 30, ซอยโรงงานมะขาม, ซอย

ปฏิรูป 4 และซอยจัดสรร ตําบลบึงบา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
 องค,การบริหารส�วนตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(16) ขยายระบบประปาหมู�บ	าน ถนนเลียบคลอง 11 หมู�ที่ 1 บ	านไทรน	อย, หมู�ที่ 2 บ	านวัง
ตะเคียน ตําบลบึงบา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(17) ขยายระบบประปาหมู�บ	าน ถนนเลียบคลอง 10 หมู�ที่ 3 บ	านแสงมณี, หมู�ที่ 4 บ	านแสนสุข 
ตําบลบึงบา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วน
ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(18) ขยายระบบประปาหมู�บ	าน ถนนเลียบคลอง 9 หมู�ที่ 7 บ	านศาลาลอย, หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งรวง
ทอง ตําบลบึงบา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วน
ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมุ�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านคลองซอยที่ 8 ตําบล
ลําลูกกา องค,การบริหารส�วนตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านคลองซอยที่ 8 ตําบล
ลําลูกกา องค,การบริหารส�วนตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก บ	านคลองซอยที่ 8 หมู�ที่ 9 ตําบล
ลําลูกกา องค,การบริหารส�วนตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก บ	านคลองซอยที่ 8 หมู�ที่ 10 
ตําบลลําลูกกา องค,การบริหารส�วนตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 17 บ	านคลองหกวา ตําบล
ลําลูกกา องค,การบริหารส�วนตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านสหพัฒนา ตําบลศาลาครุ 
องค,การบริหารส�วนตําบลศาลาครุ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 3 บ	านหนองบอน ตําบลหนองสามวัง 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองสามวัง อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 7 สายทาง

(1) ปรับปรุงผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย ปท.4002 แยก ทล.3261 - บ	านคลองสิบสาม หมู�
ที่ 6 บ	านบึงบาพัฒนา ตําบลบึงบา กว	าง 8 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�
น	อยกว�า 4,160 ตารางเมตร เทศบาลตําบลหนองเสือ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ปท. 3052 บ	านคลองสี่ หมู�ที่ 1 - บ	าน
คลองสี่ หมู�ที่ 16 (ช�วงหมู�ที่ 1 - หมู�ที่ 3) กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,000 ตารางเมตร ไหล�ทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 สายทาง
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(3) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ปท. 3052 บ	านคลองสี่ หมู�ที่ 1 - บ	าน

คลองสี่ หมู�ที่ 16 (ช�วงหมู�ที่ 3 - หมู�ที่ 5) กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,000 ตารางเมตร ไหล�ทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปท. 4133 (ปทุมทอง - หนองจอก) หมู�ที่ 1 -5 
ตําบลบ	านปทุม หมู�ที่ 1 บ	านทางเกวียน พื้นที่ไม�น	อยกว�า 9,550 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ	านปทุม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ	าน ซอย 1 หมู�ที่ 3 บ	านคชสาร ตําบลบึงกาสาม
 กว	าง 4 เมตร ยาว 1,388 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบึงกาสาม 
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 12 ฝC~งตะวันตก หมู�ที่ 
10 ตําบลบึงคอไห กว	าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,800
 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงซ�อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย ปท. 3021 ระหว�างคลอง 12 - 
13 หมู�ที่ 5 - 9 ตําบลบึงคอไห กว	าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�
น	อยกว�า 7,000 ตารางเมตร
 องค,การบริหารส�วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 
เทศบาลเมืองปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อเงิน (ศูนย,วัดบ�อเงิน) องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อเงิน อําเภอ
ลาดหลุมแก	ว จังหวัดปทุมธานี

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลลาดหลุมแก	ว องค,การบริหารส�วนตําบลลาดหลุมแก	ว อําเภอลาด
หลุมแก	ว จังหวัดปทุมธานี

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 42 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดปfาง้ิว องค,การบริหารส�วนจังหวัดปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสามโคก องค,การบริหารส�วนจังหวัดปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลตําบลบางกะดี เทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลท�าโขลง 1 เทศบาลเมืองท�าโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลคลองสาม องค,การบริหารส�วนตําบลคลองสาม 
อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลคลองสี่ องค,การบริหารส�วนตําบลคลองสี่ อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ, เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร, เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ, เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบึงย่ีโถ ๑ เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ, ๑ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ, อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ, ๒ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ, อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลคลองพระอุดม เทศบาลตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุมแก	ว จังหวัด
ปทุมธานี

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย เทศบาลเมืองลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด
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(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ เทศบาลเมืองลําสามแก	วอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาล ๓ เทศบาลเมืองลําสามแก	ว เทศบาลเมืองลําสามแก	ว อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดราษฎร,ศรัทธาราม องค,การบริหารส�วนตําบลบึงคําพร	อย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลลําลูกกา องค,การบริหารส�วนตําบลลําลูกกา 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2 ชุด
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1

1.1 13 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านพลังงานแสงอาทิตย,(โซล�าเซลล,) ประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่

 4 บ	านเนินทราย ตําบลบึงนคร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านคลองเตย ตําบลช	างแรก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลช	างแรก อําเภอบางสะพานน	อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านดงยาง ตําบลทับสะแก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองพิกุล ตําบลทับสะแก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองนํ้าขาว ตําบลทับ
สะแก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับสะแก อําเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 ตําบลนาหูกวาง แบบมาตรฐาน
ประปาหมู�บ	าน กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 11 ตําบลนาหูกวาง ตําบลทับ
สะแก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาหูกวาง อําเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านพลังงานแสงอาทิตย,(โซล�าเซลล,) หมู�ที่ 1 บ	านหนองหินใน ตําบลบึง
นคร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านพลังงานแสงอาทิตย,(โซล�าเซลล,) หมู�ที่ 5 บ	านบึงนคร ตําบลบึงนคร 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านพลังงานแสงอาทิตย,(โซล�าเซลล,) ประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่
 10 บ	านทุ�งกระทิง ตําบลบึงนคร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ2

รายการ
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(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 ตําบลปากแพรก ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพาน
น	อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านหนองพิกุล ตําบลห	วย
ยาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยาง อําเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 12 บ	านคลองหินจวง ตําบล
ห	วยยาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยาง อําเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 13 สายทาง

(1) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายไร�ใหม� -เนินพยอม หมู�ที่ 6 ตําบล
ไร�ใหม� กว	าง 8 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลไร�ใหม� อําเภอสาม
ร	อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 -
 บ	านธรรมรัตน, (ปข.ถ 27 -001) หมู�ที่ 8 ตําบลช	างแรก กว	าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลช	างแรก อําเภอบาง
สะพานน	อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

(3) ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกาน	อย -บ	านาพะเนียด หมู�ที่ 2 กว	าง 6.00 
เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงถนนลาดยางสายวังก,พง -ปากนํ้าปราณ กว	าง 8.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนไม�น	อยกว�า 23,200.00 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลวังก,พง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ปข 1049 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -วัดนิโคร
ธาราม กว	าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม -วังยาว (ต�อจากโครงการเดิม) 
หมู�ที่ 1 ตําบลกุยบุรี กว	าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลกุยบุรี 
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายเข	าวัดกุยเหนือ หมู�ที่ 6 ตําบลกุยเหนือ 
กว	าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงถนน โดยทําการปู Asphaltic Concrete สายชานกลางดง หมู�ที่ 1 ตําบลกุยเหนือ 
อําเภอกุยบุรี กว	าง 5 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกุย
เหนือ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง
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(9) ซ�อมสร	างผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย ปข 1053 แยก ทล 4 (กม.272.200) -บ	านวัง

ไทร หมู�ที่ 7 ตําบลไร�ใหม� กว	าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร พร	อมไหล�ทาง
แอสฟCลท,ติกข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลไร�ใหม� อําเภอสามร	อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย ปข 5142 บ.พุน	อย -ข.ชายทะเล หมู�ที่ 4 
ตําบลสามร	อยยอด กว	าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลสามร	อยยอด อําเภอสามร	อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย ปข 5146 บ	านโรงนา หมู�ที่ 2 ตําบลสาม
ร	อยยอด กว	าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
สามร	อยยอด อําเภอสามร	อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงถนนด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายต	นกระโดน -ทุ�งประดู� หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งประดู� 
ตําบลทับสะแก กว	าง 5 เมตร ยาว 578 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

(13) ซ�อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท, ติกคอนกรีต สายภายในหมู�บ	านรวมไทย (ซอยหน	า
ตลาด หมู�ที่ 7 ตําบลหาดขาม) กว	าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กวัดเขา

ตะล�อม องค,การบริหารส�วนตําบลพงศ,ประศาสน, อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ,
1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 40 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ, อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ, จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านค�าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ, อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ, 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ, อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ, 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ, อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ, 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านไร�ใหม� เทศบาลตําบลไร�ใหม� อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนค�ายธนะรัชต, เทศบาลตําบลเขาน	อย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลบ	านเขาน	อย เทศบาลตําบลเขาน	อย อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ	านปลายนํ้า) เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) เทศบาลตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหนองบัว องค,การบริหารส�วนตําบลปากนํ้าปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหนองตาแต	ม องค,การบริหารส�วนตําบลหนองตาแต	ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหนองตาเมือง องค,การบริหารส�วนตําบลหนองตาแต	ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านตาลเจ็ดยอด เทศบาลตําบลไร�เก�า อําเภอสามร	อยยอดจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ, เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านเขาเต�า เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านบ�อฝaาย เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านสมอโพรง เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 17 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านปากคลองประจันตคาม 

ตําบลบางบริบูรณ, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
ดงพระราม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหัวนา ตําบลไม	เค็ด 
องค,การบริหารส�วนตําบลไม	เค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองโพรง ตําบลหนอง
โพรง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโพรง 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 16 บ	านสีเสียดไทรงาม 
ตําบลหัวหว	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหัวหว	า
 อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(5) ขยายท�อเมนระบบประปาในเขตเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ, ต้ังแต�ซอยเทศบาล 11 ถึง
ถนนทางหลวงสาย 359 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาล
ตําบลกรอกสมบูรณ, อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 ตําบลบ	านสร	าง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านสร	าง อําเภอบ	านสร	าง 
จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านแห� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลสําพันตา อําเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเนินหอม ตําบลเนินหอม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลบ	านนนาปรือ อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านเนินบาก ตําบลเนินหอม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลบ	านนนาปรือ อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(10) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 1 บ	านแล	ง, หมู�ที่ 3 บ	านเหนือ ตําบลดงกระทงยาม 
องค,การบริหารส�วนตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองกระจับ ตําบลดง
พระราม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลดงพระราม
 อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดปราจีนบุรี

รายการ
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(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านกรอกตากแดด ตําบลดง

พระราม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลดงพระราม
 อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านเกาะม�วง ตําบลหนองโพรง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโพรง อําเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านหายโศก ตําบลหัวหว	า
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหัวหว	า อําเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านหนองปรือน	อย ตําบล
หัวหว	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหัวหว	า 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 12 บ	านโคกอุดมดี ตําบลหัว
หว	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหัวหว	า อําเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

1 แห�ง

(17) วางท�อส�งนํ้า หมู�ที่ 6 บ	านเกาะลอย ตําบลหาดนางแก	ว รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหาดนางแก	ว อําเภอกบินทร,บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 5 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย บ	านสี่แยกดงบัง - บ	านคําสวนอ	อย หมู�ที่ 10 
บ	านหนองข	าวหลาม ตําบลดงบัง กว	าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 10,000ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดงบัง 
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบ AC สายแยก ทล. 3347 - บ	านคลองหอทอง หมู�ที่ 6 
บ	านคลองหอทอง ตําบลบางเตย กว	าง 6 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 10,240 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลบางเตย อําเภอบ	านสร	าง จังหวัดปราจีนบุรี

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบ AC สายแยก ทล. 3481 - บ	านโยทะกา หมู�ที่ 9 
บ	านโยทะกา ตําบลบางเตย กว	าง 6 เมตร ยาว 1,580 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 9,480 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางเตย อําเภอบ	านสร	าง 
จังหวัดปราจีนบุรี

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบ AC สายทางสารภี - บ	านสร	าง หมู�ที่ 4 ตําบลบางพลวง กว	าง 6 
เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 19,800 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลบางพลวง อําเภอบ	านสร	าง จังหวัดปราจีนบุรี

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบ AC ปจ. 3095 บ	านบัวลาย - บ	านโคกกะจะ ตําบลรอบเมือง 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,800 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 สายทาง
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2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนาดี เทศบาล
ตําบลนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบ	านพระปรง องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนา อําเภอกบินทร,บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 28 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน	อมเกล	ากบินทร,บุรี องค,การบริหารส�วนจังหวัดปราจีนบุรี 
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนทุ�งใหญ�วิทยาคาร องค,การบริหารส�วนจังหวัดปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนนทรีวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา องค,การบริหารส�วนจังหวัดปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมวัดปfามะไฟ องค,การบริหารส�วนจังหวัดปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนศรีรักษ,ราษฎร,บํารุง องค,การบริหารส�วนจังหวัดปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ปราจีนราษฎร,รังสฤษฎ, เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแก	วพิจิตร เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย,สมใจ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 บดินทร,เดชาประสิทธ์ิ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดศรีมงคล เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร,ราษฎร,อํารุง เทศบาลตําบลกบินทร, อําเภอกบินทร,บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดท�าพาณิชย, เทศบาลตําบลกบินทร, อําเภอกบินทร,บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 9 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 1 ตําบลคลองมานิง 

องค,การบริหารส�วนตําบลคลองมานิง อําเภอเมืองปCตตานี จังหวัดปCตตานี
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างลานกีฬา ขนาดกว	าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านพอเบาะ หมู�ที่ 2 ตําบลกระหวะ 
องค,การบริหารส�วนตําบลกระหวะ อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร บ	านพังกับ หมู�ที่ 3 ตําบลราตา
ปCนยัง องค,การบริหารส�วนตําบลราตาปCนยัง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านตรอซัน หมู�ที่ 5 ตําบลยะรัง 
องค,การบริหารส�วนตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 24 เมตร ยาว 34 เมตร หมู�ที่ 2 ตําบลตะโละแมะนา 
องค,การบริหารส�วนตําบลตะโละแมะนา อําเภอทุ�งยางแดง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านศาลาบูดี หมู�ที่ 2 ตําบลสะ
กํา องค,การบริหารส�วนตําบลสะกํา อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านตะโละสะมีแล หมู�ที่ 2 
ตําบลแหลมโพธ์ิ องค,การบริหารส�วนตําบลแหลมโพธ์ิ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านปfาหลวง หมู�ที่ 3 ตําบลยามู
 องค,การบริหารส�วนตําบลยามู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านยุกง หมู�ที่ 4 ตําบลกระเสาะ
 องค,การบริหารส�วนตําบลกระเสาะ อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

2
2.1 52 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านพอเบาะ ตําบลกระหวะ 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรธรณี องค,การบริหารส�วนตําบลกระหวะ อําเภอมายอ จังหวัด
ปCตตานี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านปายอนอก ตําบลกะดุนง 
อําเภอสายบุรี ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกะดุนง อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านตุปะ ตําบลควนโนรี 
องค,การบริหารส�วนตําบลควนโนรี อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านคลองกลาง ตําบลควน
โนรี องค,การบริหารส�วนตําบลควนโนรี อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดป/ตตานี

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านกูแบสาแม ตําบลถนน 

ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรธรณี องค,การบริหารส�วนตําบลถนน อําเภอมายอ จังหวัด
ปCตตานี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านถนนตก ตําบลถนน 
องค,การบริหารส�วนตําบลถนน อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านกูนิง ตําบลประจัน อําเภอยะรัง 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลประจัน อําเภอยะรัง จังหวัด
ปCตตานี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 ตําบลปล�องหอย ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปล�องหอย อําเภอกะพ	อ จังหวัด
ปCตตานี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านข�าลิง ตําบลพิเทน อําเภอทุ�ง
ยางแดง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพิเทน อําเภอทุ�งยาง
แดง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านตันหยง ตําบลม�วงเต้ีย 
องค,การบริหารส�วนตําบลม�วงเต้ีย อําเภอแม�ลาน จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านช�องแมว ตําบลละหาร 
องค,การบริหารส�วนตําบลละหาร อําเภอสายบุรี จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านปากาลียะ ตําบลลิปะสะโง
อําเภอหนองจิก ตามแบบแปลนของทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลิปะสะโง 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านยุกง ตําบลกระเสาะ 
องค,การบริหารส�วนตําบลกระเสาะ อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านบือเระ ตําบลกระเสาะ 
องค,การบริหารส�วนตําบลกระเสาะ อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านราวอ ตําบลกระหวะ 
องค,การบริหารส�วนตําบลกระหวะ อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านนัดกูโบร, ตําบลเขาตูม 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรธรณี องค,การบริหารส�วนตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัด
ปCตตานี

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านโสร�ง ตําบลเขาตูม ตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากรธรณี องค,การบริหารส�วนตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านโต�ะกาลี ตําบลคลองใหม� 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคลองใหม� อําเภอยะรัง จังหวัด
ปCตตานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(19) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านป�อแนกือบง ตําบลประจัน ตาม

แบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลประจัน อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี
1 แห�ง

(20) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านป�อแนป�แน ตําบลประจัน ตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลประจัน อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านมือลอ ตําบลปล�องหอย 
องค,การบริหารส�วนตําบลปล�องหอย อําเภอกะพ	อ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านบาโง ตําบลปานัน 
องค,การบริหารส�วนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านซาเราะห, ตําบลปานัน 
องค,การบริหารส�วนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านควนหยี ตําบลปะโด 
องค,การบริหารส�วนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านบลูกาสาแลแม ตําบลปะโด
 องค,การบริหารส�วนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านโผงโผงนอก ตําบลปาก
ล�อ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรธรณี องค,การบริหารส�วนตําบลปากล�อ อําเภอโคกโพธ์ิ 
จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านโผงโผงใน ตําบลปากล�อ 
องค,การบริหารส�วนตําบลปากล�อ อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านบาซาเวาะเซ็ง ตําบลป�ตูมุดี
 องค,การบริหารส�วนตําบลป�ตูมุดี อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านราบอ ตําบลป�ตูมุดี 
องค,การบริหารส�วนตําบลป�ตูมุดี อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านดาลอ ตําบลมะนังยง 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรธรณี องค,การบริหารส�วนตําบลมะนังยง อําเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านเกาะบาตอ ตําบลเมาะมาวี
 ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัด
ปCตตานี

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านปายอสะตีงา ตําบลวัด 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวัด อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านจืองาบูลู ตําบลวัด ตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวัด อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านดูซงโต�ะนอ ตําบลวัด 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวัด อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านฆาเราะ ตําบลสะนอ ตาม

แบบแปลนกรมทรัพยากรธรณี องค,การบริหารส�วนตําบลสะนอ อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี
1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านตะโละ ตําบลสาบัน 
องค,การบริหารส�วนตําบลสาบัน อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านซีโต�ะ ตําบลสาบัน 
องค,การบริหารส�วนตําบลสาบัน อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านบาลูกา ตําบลสาบัน 
องค,การบริหารส�วนตําบลสาบัน อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1บ	านกะดี ตําบลจะรัง อําเภอยะ
หริ่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจะรัง อําเภอยะรัง จังหวัด
ปCตตานี

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านป�ยา ตําบลจะรัง องค,การ
บริหารส�วนตําบลจะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านบาลูกาลูวะ ตําบลนํ้าดํา 
องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าดํา อําเภอทุ�งยางแดง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระแบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 ตําบลบ	านนอก องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ	านนอก อําเภอปะนาเระ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านเตราะหัก ตําบลบ	านนํ้า
บ�อ องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนํ้าบ�อ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง พร	อมเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 4 บ	านนา
ค	อกลาง ตามแปลนที่ อบต.กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลปfาบอน อําเภอโคกโพธ์ิ 
จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านนาค	อเหนือ องค,การ
บริหารส�วนตําบลปfาบอน อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านชามู ตําบลป�ตูมุดี อําเภอ
ยะรัง องค,การบริหารส�วนตําบลป�ตูมุดี อําเภอยะรัง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านปลักปรือ ตําบลม�วงเต้ีย 
องค,การบริหารส�วนตําบลม�วงเต้ีย อําเภอแม�ลาน จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านทํานบ ตําบลม�วงเต้ีย 
องค,การบริหารส�วนตําบลม�วงเต้ีย อําเภอแม�ลาน จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4บ	านใหม� ตําบลยาบี อําเภอ
หนองจิก ตามแบบแปลนของทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยาบี อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านจาแบปะ ตําบลระแว	ง
 อําเภอยะรัง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลระแว	ง อําเภอยะ
รัง จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6บ	านระแว	ง ตําบลระแว	ง อําเภอ

ยะรัง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลระแว	ง อําเภอยะรัง 
จังหวัดปCตตานี

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านลาลอ ตําบลละหาร ตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากรธรณี องค,การบริหารส�วนตําบลละหาร อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปCตตานี

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 26 สายทาง

(1) ซ�อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติก สายบ	านลางสาด หมู�ที่ 1 - บ	านกระเสาะ หมู�ที่ 2
 ขนาดกว	าง 8 เมตร ยาว 1,923 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกระเสาะ 
อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(2) เสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านนาหอม -จะรัง หมู�ที่ 6 -7 ขนาด
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,292 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลจะรัง 
อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(3) เสริมผิวจราจรแอสฟCลต,ติกฯบ	านหลวงจันทร, -วัดมะปรางมัน หมู�ที่ 2ขนาดกว	าง 6 เมตร 
ยาว 1,247 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ไม�มีไหล�ทาง องค,การบริหารส�วนตําบลช	างให	ตก 
อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(4) เสริมผิวจราจรแอสฟCลต,ติกฯบ	านปุหรน -บ	านนาม�วง หมู�ที่ 4 ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 
1,650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลช	างให	
ตก อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงผิวทางแอสฟCลท,ติก สายนิสสัน -บ	านควน ม. 1 ขนาดกว	าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายหมู�ที่ 1 ขนาดกว	าง 4 เมตร ยาว 855 เมตร
 องค,การบริหารส�วนตําบลตันหยงลูโละ อําเภอเมืองปCตตานี จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	าง ปรับปรุง เสริมผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติก สายบ	านหลวงจันทร, -มะปรางมัน หมู�
ที่ 2 ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟCลท,ติก สายบ	านเกาะตา -บ	านปfาไร� ม.3 ขนาดกว	าง 6 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งพลา อําเภอโคกโพธ์ิ 
จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(9) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติก สายแยกทางหลวงหมายเลข 4157 -บ	านกลาง ม.4 , ม.7
 ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง
 อําเภอปะนาเระ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(10) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายปfากะพ	อ -บ	านหัวเขาแก	ว ม.3 ขนาดกว	าง 
6 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
บ	านกลาง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายวัดพรหมประสิทธ์ิ

 -บ	านทุ�งใหญ� ม.2 - ม.1 ตําบลบ	านนอก กว	าง 6 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนอก อําเภอปะนาเระ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ฉาบผิวพาราแอสฟCลท,ติก บ	านบราโอ -บ	านลิปะสะโง ม.1 ขนาด
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลประจัน อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายควนหยี -ลุมุ ม.3 ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านต	นโตนด -นาหมอเทพ หมู�ที่ 1 ขนาด
กว	าง 8 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลปfาไร� อําเภอแม�ลาน จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างถนนแบบผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บริเวณสายทางเข	าวัดสักขี หมู�ที่ 1 
ขนาดกว	าง 5 เมตร ยาว 1,249 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลละหาร 
อําเภอสายบุรี จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(16) เสริมผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติก สายบ	านยางแดง หมู�ที่ 1 -บ	านนาใน หมู�ที่ 3 ขนาดกว	าง 8
 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลมะกรูด อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(17) เสริมผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติก สายแยกทางหลวง 42 -บ	านหรั่ง จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่
รวมไม�น	อยกว�า 23,040 ตารางเมตร เทศบาลตําบลมะกรูด อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(18) เสริมผิวจราจรแบบPARAAC. สายบ	านท�าเรือ -บ	านควนกลาทอง ม.5 , 7 ขนาดกว	าง 6 
เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าเรือ อําเภอโคกโพธ์ิ 
จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(19) เสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสะนิง -บ	านปากาลิมาปุโล�ะ หมู�ที่ 3 
บ	านลดา ถึงหมู�ที่ 8 บ	านบลีดอ ขนาดวกว	าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลบาราเฮาะ อําเภอเมืองปCตตานี จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(20) เสริมผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางหมายเลข 4027 (กม.ที่ 000+400) - 
บ	านคอกวัว ม.1,3,6,5 ขนาดกว	าง 800 เมตร ยาว 2,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลปล�องหอย อําเภอกะพ	อ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(21) เสริมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 4074 ม.1,2,9ขนาดกว	าง 6.50
 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปล�องหอย อําเภอ
กะพ	อ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(22) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านตะลุโบะ -บ	านกือยา หมู�ที่ 2 -
3 ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 2,120 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปะกาฮะ
รัง อําเภอเมืองปCตตานี จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(23) ซ�อมสร	างถนนผิวจราแอสฟCลท,ติก สายนํ้าตกโผงโผง ม.8 ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 1,100 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปากล�อ อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(24) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ�อม�วง -บ	านปfาศรี ม.4 ขนาดกว	าง 6 

เมตร ยาว 2,000 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลป�ยามุมัง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปCตตานี
1 สายทาง

(25) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวจราจรพาราแอสฟCสติกคอนกรีต บ	านโสร�าง -บ	านโคกข้ีเหล็ก 
ม.3 , 6 มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 17,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเขาตูม อําเภอ
ยะรัง จังหวัดปCตตานี

1 สายทาง

(26) เสริมผิวถนนพาราแอสฟCลท,ติก สาย แยกนาเกลือ ม.11 - ม.3 ขนาดกว	าง 8 เมตร ยาว 
1,990 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบานา อําเภอเมืองปCตตานี จังหวัด
ปCตตานี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,อบรมเด็กก�อนเกณฑ,
ในมัสยิดตันหยงดาลอ องค,การบริหารส�วนตําบลตันหยงดาลอ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปCตตานี

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน
ละเวง องค,การบริหารส�วนตําบลดอนทราย อําเภอไม	แก�น จังหวัดปCตตานี

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 28 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านเขาตูม องค,การบริหารส�วนจังหวัดปCตตานี อําเภอเมืองปCตตานี จังหวัดปCตตานี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านตะบิงตีงิ องค,การบริหารส�วนจังหวัดปCตตานี อําเภอเมืองปCตตานี จังหวัดปCตตานี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านจะบังติกอ เทศบาลเมืองปCตตานี อําเภอเมืองปCตตานี จังหวัดปCตตานี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร เทศบาลเมืองปCตตานี อําเภอเมืองปCตตานี จังหวัด
ปCตตานี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ	านปากนํ้า เทศบาลเมืองปCตตานี อําเภอเมืองปCตตานี จังหวัดปCตตานี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม เทศบาลเมืองปCตตานี อําเภอเมืองปCตตานี จังหวัดปCตตานี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ�งรัฐบาล เทศบาลเมืองปCตตานี อําเภอเมืองปCตตานี 
จังหวัดปCตตานี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านตะลุบัน เทศบาลเมืองตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปCตตานี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านปากนํ้า (พิธานอุทิศ) เทศบาลเมืองตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปCตตานี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ	านปาตาตีมอ เทศบาลเมืองตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปCตตานี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 บ	านอุเมะ เทศบาลเมืองตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปCตตานี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 บ	านกาหยี เทศบาลเมืองตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปCตตานี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 6 บ	านบางตาหยาด เทศบาลเมืองตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปCตตานี
2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรง
เรียนตัรบียะห, องค,การบริหารส�วนตําบลมะนังดาลํา อําเภอสายบุรี จังหวัดปCตตานี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 25 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบถังแชมเปญขนาดความสูง 20 เมตร จุนํ้า 20 ลูกบาศก,

เมตร หมู�ที่ 7 บ	านตลาดเกรียบเหนือ ตําบลตลาดเกรียบ เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบถังแชมเปญขนาดความสูง 20 เมตร จุนํ้า 20 ลูกบาศก,
เมตร หมู�ที่ 8 บ	านโรงอ	อ ตําบลตลาดเกรียบ เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านเสาวังคา ตําบลบ	านสร	าง โดยการเจาะบ�อบาดาล
 และก�อสร	างหอถังเหล็กเก็บนํ้าแบบแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร พร	อมติดต้ัง
ถังกรองสนิมเหล็กและขยายเขตท�อประปา เทศบาลตําบลบ	านสร	าง อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน บริเวณสวนหย�อมหมู�บ	านมานิต หมู�ที่ 5 บ	านชุมชนมานิตลีฟ
ว่ิงโฮม ตําบลบ	านสร	าง โดยการเจาะบ�อบาดาล และก�อสร	างหอถังเหล็กเก็บนํ้าแบบแชมเปญ
 ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร พร	อมติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กและขยายเขตท�อประปา 
เทศบาลตําบลบ	านสร	าง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน บริเวณสวนหย�อมหมู�บ	านอนานคร หมู�ที่ 5 บ	านชุมชนอนา
นคร ตําบลบ	านสร	าง โดยการเจาะบ�อบาดาล และก�อสร	างหอถังเหล็กเก็บนํ้าแบบแชมเปญ 
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร พร	อมติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กและขยายเขตท�อประปา 
เทศบาลตําบลบ	านสร	าง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน บริเวณสวนหย�อมหมู�บ	านเหมือนฝCน 2 หมู�ที่ 7 บ	านชุมชน
เหมือนผัน 2 ตําบลบ	านสร	าง โดยการเจาะบ�อบาดาล และก�อสร	างหอถังเหล็กเก็บนํ้าแบบ
แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตร พร	อมติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กและขยายเขตท�อ
ประปา เทศบาลตําบลบ	านสร	าง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน บริเวณสวนสาธารณะชุมชนแกรนด,วิลเลจ หมู�ที่ 7 บ	านชุมชน
แกรนด,วิลเลจ ตําบลบ	านสร	าง โดยการเจาะบ�อบาดาล และก�อสร	างหอถังเหล็กเก็บนํ้าแบบ
แชมเปญ ขนาดความจุ 20ลูกบาศก,เมตร พร	อมติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กและขยายเขตท�อ
ประปา เทศบาลตําบลบ	านสร	าง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน บริเวณชุมชนเอ้ืออาทร เฟส 1 หมู�ที่ 7 บ	านชุมชนเอ้ืออาทร 
เฟส 1 ตําบลบ	านสร	าง โดยการเจาะบ�อบาดาล และก�อสร	างหอถังเหล็กเก็บนํ้าแบบแชมเปญ
 ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,เมตรพร	อมติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กและขยายเขตท�อประปา 
เทศบาลตําบลบ	านสร	าง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านบริเวณชุมชนเอ้ืออาทร เฟส 2 หมู�ที่ 7 ตําบลบ	านสร	าง โดยการ

เจาะบ�อบาดาล และก�อสร	าง หอถังเหล็กเก็บนํ้าแบบแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,
เมตร พร	อมติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กและขยายเขตท�อประปา เทศบาลตําบลบ	านสร	าง 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน บริเวณชุมชนเอ้ืออาทร เฟส 3 หมู�ที่ 7 ตําบลบ	านสร	าง โดย
การเจาะบ�อบาดาล และก�อสร	างหอถังเหล็กเก็บนํ้าแบบแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก,
เมตร พร	อมติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กและขยายเขตท�อประปา เทศบาลตําบลบ	านสร	าง 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน บริเวณตลาดสดเทศบาลตําบลบ	านสร	าง หมู� 7 ตําบลบ	าน
สร	าง โดยการเจาะบ�อบาดาล และก�อสร	างหอถังเหล็กเก็บนํ้าแบบแชมเปญ ขนาดความจุ 20
 ลูกบาศก,เมตร พร	อมติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กและขยายเขตท�อประปา เทศบาลตําบลบ	าน
สร	าง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างแท	งค,นํ้าประปาขนาดกลาง หมู�ที่ 3 ตําบลหัวไผ� เทศบาลตําบลมหาราช อําเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านช	างน	อย ตําบล
กระแชง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระแชง อําเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างประปาบาดาลขนาดใหญ�บริเวณ พร	อมขยายเขตระบบประปา หมู�ที่ 6 บ	านสาม
เรือน ตําบลเกาะเกิด องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านโคกดอนแตง ตําบลบ	าน
กลึง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลึง อําเภอบางไทร
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งศรีโพธ์ิ ตําบลบ	านกลึง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลึง อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านปูน ตําบลบ	านแปaง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแปaง อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านปากขวาก ตําบลบ	านม	า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านม	า อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก,เมตร (รูปทรงถ	วยแชมเปญ) พร	อม
เจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 3 บ	านปากบ�อ ตําบลบ	านร�อม องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านร�อม 
อําเภอท�าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หอถังสูงขนาดจุ 45 ลูกบาศก,เมตร
 หมู�ที่ 2 บ	านใหม� ตําบลบ	านใหม� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลบ	าใหม� อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(21) ก�อสร	างประปาบาดาลขนาดใหญ� พร	อมขยายเขตระบบประปา หมู�ที่ 5 บ	านทุ�งศรีโพธ์ิ 

ตําบลปากกราน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากกราน 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างแท็งค,นํ้าประปา ชนิดแชมเปญ ขนาด 30 ลูกบาศก,เมตร พร	อมเจาะบ�อบาดาล และ
ติดต้ังระบบไฟฟaาจนเสร็จสมบูรณ, หมู�ที่ 3 บ	านตลาด ตําบลสามบัณฑิต องค,การบริหารส�วน
ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างแท็งค,นํ้าประปา ชนิดแชมเปญ ขนาด 30 ลูกบาศก,เมตร พร	อมเจาะบ�อบาดาลและ
ติดต้ังระบบไฟฟaาจนเสร็จสมบูรณ, หมู�ที่ 6 บ	านกุ�มแต	 ตําบลสามบัณฑิต องค,การบริหาร
ส�วนตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 5 ตําบลสําเภาล�ม โดยเจาะบ�อบาดาล และ
ก�อสร	างหอถังเหล็กเก็บนํ้าแบบแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก,เมตร ตามข	อกําหนด
ความสูงไม�น	อยกว�า 20 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสําเภาล�ม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหนองปลิง ตําบลหนอง
ปลิง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 17 สายทาง

(1) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย อย.2073 บ	านตลาดเกรียบ - บ	านโรงอ	อ 
หมู�ที่ 1, 8 ตําบลตลาดเกรียบ กว	าง 6 เมตร ยาว 4,540 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล
ตําบลตลาดเกรียบ อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตถนน แยก ทล.32 - บ.ทับนํ้า (อย 2002) 
หมู�ที่ 4 ตําบลบ	านม	า, หมู�ที่ 4,5 ตําบลทับนํ้า กว	าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร
 องค,การบริหารส�วนตําบลทับนํ้า อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตถนน บ	านทับนํ้า หมู�ที�่ 1 ตําบล
ทับนํ้า กว	าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทับนํ้า 
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงผิวทางแอสฟCลต,คอนกรีต บ	านคลองเล็ก หมู�ที่ 3 ตําบลบ	านกลึง กว	าง 5 เมตร ยาว
 750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลึง อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายริมคลองพิสนธ์ิ - ต.คลองพระยาบันลือ 
หมู�ที่ 5 ตําบลสิงหนาท กว	าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร พร	อมตอกเสาเข็มกันดิน ระยะทาง 
2,000 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสิงหนาท อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย อย. 2058 หมู�ที่ 1,5,6,7,10 
ตําบลคู	สลอด จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 8,778 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลคู	สลอด อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(7) ปรับปรุงถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต(OVERLAY) สายบ	านสี่แยก – บ	านคู	มักเม�า หมู�ที่ 8 

ตําบลคู	สลอด กว	าง 6 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคู	
สลอด อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(8) ซ�อมแซมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านตานิม หมู�ที่ 1 - บ	านแจ	ง หมู�ที่ 4 ตําบล
ตานิม กว	าง 4 เมตร ยาว 670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตานิม
 อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(9) เสริมผิวจราจรแอสฟCลท,ตติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายบ	านนา -บ	านโพธ์ิ
ประสิทธ์ิ หมู�ที่ 1,4,6 ตําบลบ	านนา จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 8,250 ตาราง
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(10) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายบ	านดอนพรม - พระแก	ว 
หมู�ที่ 2 ตําบลพระแก	ว กว	าง 6 เมตร ยาว 1,173 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลพระแก	ว อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(11) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านพรานนก หมู�ที่ 2 ตําบลโพ
สาวหาญ กว	าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพสาว
หาญ อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหลวง -โพสาวหาญ หมู�ที่ 1 -3
 ตําบลโพสาวหาญ กว	าง 5 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลโพสาวหาญ อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างผิวจราจรแอสฟCลท,คอนกรีต แยกทางหลวง 309 - ถนนเลียบแม�นํ้าเจ	าพระยา หมู�
ที่ 2 ตําบลภูเขาทอง กว	าง 10 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(14) ปรับปรุงซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลต,คอนกรีต บ	านวังแดง -บ	านบึง หมู�ที่ 2,8 ตําบลวังแดง 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,160 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังแดง อําเภอท�าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(15) ปรับปรุงซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลต,คอนกรีต บ	านโคกถ่ัว -บ	านบึง หมู�ที่ 7,8 ตําบลวังแดง 
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,028 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังแดง อําเภอท�าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(16) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายพหลโยธิน - คูคต - หันตะเภา 
หมู�ที่ 4 ตําบลหันตะเภา กว	าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลหันตะเภา อําเภอวังน	อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลต,คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 3041 - บ	านท�าหลวง หมู�ที่
 2 ตําบลท�าหลวง กว	าง 9.50 เมตร ยาว 359 เมตร พร	อมรางระบายนํ้า คสล. องค,การ
บริหารส�วนตําบลท�าหลวง อําเภอท�าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปาน
อุทิศ) เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

วัดศาลาลอย องค,การบริหารส�วนตําบลศาลาลอย อําเภอท�าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลเมืองอโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 48 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดช�างทอง (บุญบํารุงราษฎร,) องค,การบริหารส�วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดปfาคา (เจริญวิทยา) องค,การบริหารส�วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลชุมชนปaอมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดวัดตองปุโบราณคณิสสร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดปfาโค เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดแม�นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลท�าเรือประชานุกูล เทศบาลตําบลท�าเรือ อําเภอท�าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลตําบลท�าเรือ อําเภอท�าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดแค เทศบาลตําบลท�าเรือ อําเภอท�าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก เทศบาลตําบลท�าหลวง อําเภอท�าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด เทศบาลตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลตําบลปราสาททอง เทศบาลตําบลปราสาททอง อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ�อเขียว เทศบาลตําบลบ	านแพรก อําเภอบ	านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดเจ	าเจ็ดนอก เทศบาลตําบลเจ	าเจ็ด อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ,) เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน, (ไวทย,วรวิทย,) เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดสามกอ เทศบาลตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนตําบลรางจรเข	 (เจ	าคุณเชิด อุปถัมภ,) องค,การบริหารส�วนตําบล
รางจรเข	 อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 34 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านสันกําแพง ตําบลบ	านเหล�า

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านเหล�า อําเภอแม�ใจ จังหวัดพะเยา
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านทุ�งหล�ม ตําบลฝายกวาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านร	องเอ่ียน ตําบลปง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�ยม อําเภอปง จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านดง ตําบลปง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�ยม อําเภอปง จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านลอ ตําบลลอ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านเนินสมบูรณ, ตําบลห	วย
ลาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยลาน อําเภอดอกคําใต	 จังหวัด
พะเยา

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านแวน ตําบลนํ้าแวน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านไคร	ปfาคา ตําบลนํ้าแวน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าแวน อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านห	วยก้ัง ตําบลจุน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านดอนไชย ตําบลจุน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านศรีมาลัย ตําบลจุน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 13 บ	านค	างหงษ,ใหม� ตําบลจุน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างขยายเขตประปาส�วนภูมิภาค หมู�ที่ 15 บ	านเกษตรสุข ตําบลแม�กา โดยการวางท�อ 
PVC ขนาด 200 mm. ชั้น 8.5 ยาว 1,800 เมตร พร	อมอุปกรณ, รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลแม�กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดพะเยา

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านม�วง ตําบลปง ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�ยม อําเภอปง จังหวัดพะเยา
1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านสบบง ตําบลสบบง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านหนองหล�ม ตําบล
หนองหล�ม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองหล�ม อําเภอดอกคําใต	
 จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านไชยสถาน ตําบลห	วยข	าว
กํ่า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยข	าวกํ่า อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านร�องหาด ตําบลห	วยข	าว
กํ่า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยข	าวกํ่า อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านปfากล	วยงาม ตําบลห	วย
ลาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยลาน อําเภอดอกคําใต	 จังหวัด
พะเยา

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านทุ�งต	นศรี ตําบลห	วยลาน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยลาน อําเภอดอกคําใต	 จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านร	อง ตําบลเชียงแรง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านห	วยลึก ตําบลบ	านตุ�น 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านตุ�น อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านสบจ	อม (ม�อนผางาม) 
ตําบลบ	านป�น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านป�น 
อําเภอดอกคําใต	 จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านท�าฟaาใหม� ตําบลสระ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระ อําเภอเชียงม�วน จังหวัด
พะเยา

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 10 บ	านเหล�าพัฒนา ตําบล
สระ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระ อําเภอเชียงม�วน 
จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านดอนเงิน ตําบลออย ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านดอนทอง ตําบลออย 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านปางมดแดง ตําบล
อ�างทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลอ�างทอง อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านจําบอน ตําบลอ�างทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลอ�างทอง อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านดอนตัน ตําบลสบบง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 8 บ	านก่ิวแก	ว ตําบลห	วยข	าวกํ่า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยข	าวกํ่า อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 11 บ	านห	วยแก	วพัฒนา ตําบล
ห	วยข	าวกํ่า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยข	าวกํ่า อําเภอจุน 
จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านผาสุก ตําบลทุ�งผาสุข ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งผาสุข อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านใหม�เจริญ ตําบลทุ�งผาสุข 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งผาสุข อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 6 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิว Cape Seal สายบ	านปfาแดง หมู�ที่ 3,12 มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,800
 ตารางเมตร เทศบาลตําบลท�าวังทอง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านเชียงบาน - บ	านนํ้าแวน มีพื้นที่
ไม�น	อยกว�า 21,624 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา

1 สายทาง

(3) ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยาง Para Cape Seal สายบ	านร	อง - บ	านดอนไชย กว	าง 6 
เมตร ยาว 4,210 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเชียงแรง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านไคร	ปfาคา หมู�ที่ 3 - บ	านสนธ์ิพัฒนา หมู�ที่ 8 
กว	าง 6 เมตร ยาว 3,250 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ	านปfาแขม - บ	านหนองหมู หมู�ที่ 
4 มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,940 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านมาง อําเภอเชียงม�วน
 จังหวัดพะเยา

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(6) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางบ	านปfาแฝกกลาง - บ	านหนองสระ 

(ช�วงที่ 2) มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 15,210 ตารางเมตร เทศบาลตําบลปfาแฝก อําเภอแม�ใจ 
จังหวัดพะเยา

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ	านสาง เทศบาลตําบลบ	านสาง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 18 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 แม�ต๋ําดรุณเวทย, เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 หล�ายอิงราษฎร,บํารุง เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร,ราษฎร,นุกูล เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 แก	วปCญญาอุปถัมภ, เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลงิม (คือเวียงจํ่า) เทศบาลตําบลงิม อําเภออําเภอปง จังหวัดพะเยา

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลปง เทศบาลตําบลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลสบบง เทศบาลตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 28 เมตร ยาว 38 เมตร บ	านกลาง หมู�ที่ 6 ตําบลบางเตย 

เทศบาลตําบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
1 แห�ง

2
2.1 9 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลหอถังเหล็ก ความจุ 15 ลูกบาศก,เมตร ตามแบบ
ถังแชมเปญ หมู�ที่ 7 บ	านโคกเลือด ตําบลมะรุ�ย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า 
องค,การบริหารส�วนตําบลมะรุ�ย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 บ	านลาน ตําบลโคกเจริญ องค,การบริหารส�วนตําบล
โคกเจริญ อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 8 บ	านสวนพลู ตําบลโคกเจริญ องค,การบริหารส�วน
ตําบลโคกเจริญ อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก,เมตร และวางท�อจ�าย
นํ้าประปา หมู�ที่ 4 บ	านคึกคัก ตําบลคึกคัก เทศบาลตําบลคึกคัก อําเภอตะก่ัวปfา จังหวัดพังงา

1 แห�ง

(5) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านปากเกาะ ตําบลเกาะคอเขา องค,การบริหาร
ส�วนตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะก่ัวปfา จังหวัดพังงา

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างหอถังสูงระบบประปาหมู�บ	าน ซอยขุมนํ้าประปา หมู�ที่ 4 บ	านบางอี ตําบลโคกเคียน
 องค,การบริหารส�วนตําบลโคกเคียน อําเภอตะก่ัวปfา จังหวัดพังงา

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างหอถังสูงระบบประปาหมู�บ	าน ซอยในบ	าน หมู�ที่ 5 บ	านนาปfาตอ ตําบลโคกเคียน 
องค,การบริหารส�วนตําบลโคกเคียน อําเภอตะก่ัวปfา จังหวัดพังงา

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 2 บ	านนาเก�า ตําบลตากแดด 
องค,การบริหารส�วนตําบลตากแดด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 แห�ง

(9) ขยายท�อประปา (HDPE) หมู�ที่ 1 บ	านบางไผ� - บางคา ตําบลทุ�งคาโงก ยาว 2,500 เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งคาโงก 
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 14 สายทาง

(1) เสริมผิวทางแอสฟCลท,คอนกรีต ด	วยยางธรรมชาติ สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 -บ	านใน
หงบ หมู�ที่ 3 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ตากแดด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 สายทาง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดพังงา

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(2) เสริมผิวทางแอสฟCลท,คอนกรีต ด	วยยางธรรมชาติ สายแยกทางหลวงชนบท พง.1001 -บ	าน

โคกสมอ หมู�ที่ 1 กว	าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ตากแดด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านแหลมหิน -บ	านเกาะแรด หมู�ที่ 6 
ตําบลหล�อยูง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 19,950 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหล�อยูง 
อําเภอตะก่ัวทุ�ง จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านนา -บ	านแหลมหิน หมู�ที่ 3 -6 ตําบล
หล�อยูง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 29,500 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหล�อยูง อําเภอ
ตะก่ัวทุ�ง จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,คอนกรีต ด	วยยางธรรมชาติ สายบ	านเขาเฒ�า -บางเตยเหนือ หมู�ที่
 1,2 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร เทศบาล
ตําบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(6) เสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบริเวณหมู�บ	านพรุเตียว กว	าง 8 เมตร ยาว
 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลบางนายสี อําเภอตะก่ัวปfา จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(7) เสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านบางนายสี -ท�าเทียบเรือสะพานพระ 
กว	าง 8 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลบางนายสี อําเภอตะก่ัวปfา 
จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(8) เสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านปากเกาะ -นอกนา หมู�ที่ 3 ตําบล
เกาะคอเขา กว	าง 9 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะ
คอเขา อําเภอตะก่ัวปfา จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(9) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ด	วยยางธรรมชาติ สายบ	านโคกกลอย -บ	านนาใต	 หมู�ที่ 6
 ตําบลโคกกลอย มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 10,320 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคก
กลอย อําเภอตะก่ัวทุ�ง จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(10) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตด	วยยางธรรมชาติ สายบ	านวัดเขา -สนามกีฬาโคกกลอย 
หมู�ที่ 10 ตําบลโคกกลอย มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 10,878 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
โคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุ�ง จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(11) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ด	วยยางธรรมชาติ สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 -บ	าน
นาแฝก หมู�ที่ 9 ตําบลนาเตย กว	าง 6 เมตร ยาว 2,835 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	าง
ละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาเตย อําเภอท	ายเหมือง จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(12) เสริมผิวถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ด	วยยางธรรมชาติ สายบ	านนาเตย -บ	านเขากล	วย หมู�ที่ 
4 ตําบลบางทอง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 10,260 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางทอง
 อําเภอท	ายเหมือง จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(13) เสริมผิวถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ด	วยยางธรรมชาติ สายบ	านบางทอง -บ	านคลองบางทอง
 หมู�ที่ 2 ตําบลบางทอง กว	าง 4 เมตร ยาว 3,542 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบางทอง อําเภอท	ายเหมือง จังหวัดพังงา

1 สายทาง

(14) เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ด	วยยางธรรมชาติ สายบ	านบางจ�วน -ในป� หมู�ที่
 4,7 กว	าง 8 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางไทร 
อําเภอตะก่ัวปfา จังหวัดพังงา

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ
มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าย
เหมือง (ประชาร�วมใจ) เทศบาลตําบลท	ายเหมือง อําเภอท	ายเหมือง จังหวัดพังงา

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน

ควน องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อแสน อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 20 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านท	ายช	าง เทศบาลเมืองพังงา อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลช	าง เทศบาลเมืองพังงา อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลบางเตย เทศบาลตําบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโคกลอย เทศบาลตําบลโคกลอย อําเภอตะก่ัวทุ�ง จังหวัดพังงา

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านย�านยาว เทศบาลเมืองตะก่ัวปfา อําเภอตะก่ัวปfา จังหวัดพังงา

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านศรีตะก่ัวปfา เทศบาลเมืองตะก่ัวปfา อําเภอตะก่ัวปfา จังหวัดพังงา

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านเสนารังสรรค, เทศบาลเมืองตะก่ัวปfา อําเภอตะก่ัวปfา จังหวัดพังงา

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	ายเหมือง (ประชาร�วมใจ) เทศบาลตําบลท	ายเหมือง
อําเภอท	ายเมือง จังหวัดพังงา

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลท	ายเหมือง องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายเหมือง 
อําเภอท	ายเหมือง จังหวัดพังงา

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งมะพร	าว องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งมะพร	าว
 อําเภอท	ายเหมือง จังหวัดพังงา

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 47 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านโรงรม (บ	านหน	าเขา) 

ตําบลนาขยาด เทศบาลตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
1 แห�ง

(2) ขยายเขตท�อเมนส�งนํ้าประปา และติดต้ังถังกรองสนิมเหล็ก บ	านห	วยนํ้าดํา หมู�ที่ 4 ตําบล
ลานข�อย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลานข�อย เทศบาลตําบลลานข�อย อําเภอปfาพะยอม 
จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาดกลาง บ	านชายคลองตีน หมู�ที่ 10 บ	านชาย
คลองตีน ตําบลตํานาน ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล องค,การบริหารส�วนตําบล
ตํานาน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านตํานานใหญ� ตําบล
ตํานาน ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตํานาน อําเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านบาดาลทรงถังแชมเปญ 20 ลบ.ม./ชม ขนาดกลาง หมู�ที่ 6 
บ	านท�าดินแดงตก ตําบลปfาบอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลปfาบอน อําเภอปfาบอน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบกรองนํ้าผิวดินขนาดใหญ�มาก ความจุ 20 ลบ.ม./ซม พร	อมก�อสร	างถังนํ้าใส
ขนาด 100 ลบ.ม. หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งผีปC�นรูป(ตัวในควนเสาธง) ตําบลปfาบอน ตามแบบแปลน
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาบอน อําเภอปfาบอน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลทรงถังแชมเปญ 30 ลบ.ม./ชม ขนาดกลาง หมู�ที่ 9
 บ	านศาลานํ้า ตําบลปfาบอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลปfาบอน อําเภอปfาบอน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลแบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู�ที่ 
2 บ	านวังเรือ ตําบลปfาพยอม ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
ปfาพะยอม อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(9) ขยายเขตระบบประปาภูเขา บ	านไสแตระ หมู�ที่ 1 ตําบลกงหรา ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลกงหรา เทศบาลตําบลกงหรา อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบผลิตนํ้าประปาแบบบาดาลขนาดใหญ�เพื่อชุมชน หมู�ที่ 10 บ	านตลาดเขาชัยสน
 ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน เทศบาลตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(11) ขยายเขตจ�ายนํ้าประปาเทศบาลตําบลชะรัด หมู�ที่ 1, 9 ตําบลชะรัด รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลชะรัด อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดพัทลุง

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบหอถังแชมเปญ หมู�ที่ 4 บ	านลํารุน ตําบลดอนทราย เทศบาล

ตําบลดอนทราย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
1 แห�ง

(13) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบหอถังแชมเปญ หมู�ที่ 8 บ	านจันนา ตําบลดอนทราย เทศบาล
ตําบลดอนทราย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบหอถังแชมเปญ หมู�ที่ 11 บ	านจันนาตก ตําบลดอนทราย 
เทศบาลตําบลดอนทราย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(15) ขยายเขตท�อเมนจ�ายนํ้าประปาหมู�ที่ 9 บ	านไทรพอน ตําบลดอนประดู� ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลดอนประดู�กําหนด เทศบาลตําบลดอนประดู� อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(16) ขยายเขตท�อเมนจ�ายนํ้าประปา หมู�ที่ 11 บ	านชายห	วย ตําบลดอนประดู� รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลดอนประดู� อําเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� (ก�อสร	างทดแทน) หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งรวงทอง 
ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบางแก	ว อําเภอบางแก	ว จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�เพื่อชุมชน หมู�ที่ 1 บ	านดอนแบก 
ตําบลปรางหมู� เทศบาลตําบลปรางหมู� อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านคตกรีต ตําบลร�มเมือง 
เทศบาลตําบลร�มเมือง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโหล�ะจันทร, ตําบลร�มเมือง 
เทศบาลตําบลร�มเมือง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(21) ขยายเขตท�อเมนส�งนํ้าประปา หมู�ที่ 1 บ	านวังบอน ตําบลลานข�อย ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลลานข�อย เทศบาลตําบลลานข�อย อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(22) ขยายเขตท�อเมนส�งนํ้าประปา บ	านห	วยเรียน - บ	านมาดน่ัง หมู�ที่ 4 , 6 บ	านห	วยเรียน - 
บ	านมาดน่ัง ตําบลลานข�อย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลลานข�อย เทศบาลตําบลลานข�อย 
อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(23) ขยายเขตท�อเมนส�งนํ้าประปา หมู�ที่ 2 บ	านห	วยหลุด - ต	นไทร ตําบลลานข�อย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลลานข�อย เทศบาลตําบลลานข�อย อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(24) ขยายเขตท�อเมนส�งนํ้าประปา หมู�ที่ 2 บ	านลานข�อย - ต	นไทร ตําบลลานข�อย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลลานข�อย เทศบาลตําบลลานข�อย อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(25) ขยายเขตท�อเมนส�งนํ้าประปา หมู�ที่ 3 บ	านทุ�งชุมพล ตําบลลานข�อย ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลลานข�อย เทศบาลตําบลลานข�อย อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(26) ขยายเขตท�อเมนส�งนํ้าประปา หมู�ที่ 7 บ	านห	วยศรีเกษร ตําบลลานข�อย ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลลานข�อย เทศบาลตําบลลานข�อย อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(27) ขยายเขตท�อเมนส�งนํ้าประปา หมู�ที่ 3,1 บ	านทุ�งชุมพล - บ	านท�าส	าน ตําบลลานข�อย ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลลานข�อย เทศบาลตําบลลานข�อย อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบผลิตนํ้าประปาบาดาลขนาดใหญ�เพื่อชุมชน หมู�ที่ 3 บ	านโคกวัด ตําบลควน
ขนุน เทศบาลตําบลหนองพ	อ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบผลิตนํ้าประปาบาดาลขนาดใหญ�เพื่อชุมชน หมู�ที่ 4 บ	านโคกวา ตําบลควน
ขนุน เทศบาลตําบลหนองพ	อ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(30) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 4 บ	านโพธ์ิ ตําบลปากพะยูน เทศบาลตําบลอ�าวพะยูน 

อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านวังหญ	าคา ตําบลเกาะเต�า 
องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะเต�า อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาภูเขา หมู�ที่ 6 บ	านวังเลน ตําบลเกาะเต�า ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า 
องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะเต�า อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านควนตะแบก ตําบลเกาะเต�า
 องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะเต�า อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านสะพานโก ตําบลเกาะเต�า
 องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะเต�า อําเภอปfาพะยอม จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(35) ขยายเขตท�อเมนจ�ายนํ้าระบบประปาสะพานตาฤทธ์ิ หมู�ที่ 3 บ	านควนฤทธ์ิ ตําบลเขาย�า 
รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบแปลนที่องค,การบริหารส�วนตําบลเขาย�ากําหนด 
องค,การบริหารส�วนตําบลเขาย�า อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(36) ขยายเขตท�อเมนจ�ายนํ้าระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 บ	านโหล�ะเร็ดตก ตําบลเขาย�า 
รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบแปลนที่องค,การบริหารส�วนตําบลเขาย�า องค,การ
บริหารส�วนตําบลเขาย�า อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(37) ขยายเขตท�อเมนจ�ายนํ้าระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 8 บ	านโหล�ะเร็ดออก ตําบลเขาย�า 
รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบแปลนที่องค,การบริหารส�วนตําบลเขาย�ากําหนด 
องค,การบริหารส�วนตําบลเขาย�า อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างหอถังประปาเหล็กเก็บนํ้าสําเร็จรูปทรงถ	วยแชมเปญ หมู�ที่ 5 บ	านประดู�ทอง ตําบล
ควนมะพร	าว ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลควนมะพร	าว อําเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านควนแหวง ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกทราย อําเภอปfาบอน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านควนปอม ตามแบบ
แปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกทราย อําเภอปfาบอน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(41) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 13 บ	านทุ�งนายพัน ตําบลโคกสัก ตามแบบแปลนที่
กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสัก อําเภอบางแก	ว จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(42) ขยายเขตระบบประปาภูเขา หมู�ที่ 2 บ	านตะแพน, หมู�ที่ 7 บ	านหัสคุณ, หมู�ที่ 6 บ	านหน	า
ควน, หมู�ที่ 9 บ	านไสยางผึ้ง, หมู�ที่ 1 บ	านสวนโหนด ตําบลตะแพน ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลตะแพน อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาดใหญ� บ	านปfาไส หมู�ที่ 6 ตําบลตํานาน 
องค,การบริหารส�วนตําบลตํานาน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาดใหญ� บ	านทุ�งลาน หมู�ที่ 12 ตําบลตํานาน 
องค,การบริหารส�วนตําบลตํานาน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาล 30 ลบ.ม. หมู�ที่ 5 บ	านบ�อสน ตําบลทุ�งนารี 
องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งนารี อําเภอปfาบอน จังหวัดพัทลุง

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(46) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� ม.12 บ	านทุ�งเศรษฐี ตําบลนาปะขอ ตามแบบ

มาตรฐานกรมทัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาปะขอ อําเภอบางแก	ว จังหวัดพัทลุง
1 แห�ง

(47) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� ม.14 บ	านคลองกระอาน ตําบลนาปะขอ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาปะขอ อําเภอบางแก	ว จังหวัด
พัทลุง

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 33 สายทาง

(1) ซ�อมสร	าง/ซ�อมแซมผิวทางพาราแอสฟCลท,คอนกรีต (โดยวิธีPavement In - Place 
Recycling) สายแหลมดินสอ -บ	านเกาะนางคํา หมู�ที่ 8 (ช�วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 
1+595) กว	าง 6 เมตรยาว 1.595 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร เทศบาล
ตําบลเกาะนางคํา อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	าง/ซ�อมแซมผิวทางพาราแอสฟCลท,คอนกรีต (โดยวิธีPavement In - Place 
Recycling) สายแหลมดินสอ -บ	านเกาะนางคํา หมู�ที่ 8 (ช�วงที่ 2 กม. 1+595 ถึง กม. 
3+995) พื้นที่ดําเนินการไม�น	อยกว�า 12,700 ตารางเมตร เทศบาลตําบลเกาะนางคํา อําเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงถนนสายสามดาบถึงบ	านนายไข�นุ	ย หมู�ที่ 10 บ	านชุมชนตลาด มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
5,005 ตารางเมตร เทศบาลตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบพาราเอสฟCลท,ติกคอนกรีตภายในตําบล สายพิทักษ,สันติราษฎร, 
(พท.4041 บ.กงหรา) หมู�ที่ 7,8 บ	านทุ�งใหญ�และบ	านหน	าวัง ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 1,124
 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลคลองทรายขาว อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายบ	านทางเกวียน -บ	านเกาะ
ทองสม ช�วงที่ 1 หมู�ที่ 2,1 บ	านทางเกียน, บ	านเกาะทองสม ขนาดกว	าง 6.00 เมตร ไหล�
ทางข	างละ 1.00 เมตร ยาว 1,168 เมตร หนา 0.05 เทศบาลตําบลโคกม�วง อําเภอเขาชัยสน
 จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายบ	านทางเกวียน -บ	านเกาะ
ทองสม ช�วงที่ 2 หมู�ที่ 2,1 บ	านทางเกียน, บ	านเกาะทองสม ขนาดกว	าง 6.00 เมตร ไหล�
ทางข	างละ 1.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลโคกม�วง อําเภอเขา
ชัยสน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายควนใหม� – ห	วยไทร (แยกทาง
หลวงหมายเลข 4163 – บ.ควนใหม�) ช�วง กม.ที่ 0+000 กม.ที่ 1+750 หมู�ที่ 2,13 บ	าน
หนองปรือ บ	านหนองโหมรง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	าง
ละ 1.50 เมตร เทศบาลตําบลชุมพล อําเภอศรีนครินทร, จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายควนใหม� – ห	วยไทร (แยกทางหลวง
หมายเลข 4163 – บ.ควนใหม�) ช�วง กม.ที่ 1+750 กม.ที่ 3+500 หมู�ที่ 9,13 บ	านหนองหว	า
 บ	านหนองโหมรง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.50 
เมตร เทศบาลตําบลชุมพล อําเภอศรีนครินทร, จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ปรับปรุงซ�อมสร	างผิวทางพาราเคปซิล (Para cape seal) สายบ	านศาลายอด -ห	วยท�อม 

หมู�ที่ 7,9 บ	านศาลายอด - บ	านห	วยท�อม ตําบลโตนดด	วนกว	าง 6.00 เมตร ยาว 1,988 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.00 เมตร เทศบาลตําบลโตนดด	วน อําเภอควนขนุน
 จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(10) ปรับปรุง ซ�อมสร	างผิวทางพาราเคปซิล (Para cape seal) สายบ	านศาลายอด -บ.ศาลาเณร
 หมู�ที่ 7,2 บ	านศาลายอด - บ	านโคกโดน ตําบลโตนดด	วน กว	าง 6.00 เมตร ยาว 2,543 
เมตร หนา 0.05 เมตร. ไหล�ทางข	างละ 1.00 เมตร เทศบาลตําบลโตนดด	วน อําเภอควนขนุน
 จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(11) ปรับปรุงซ�อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (ช�วงที่ 1) หมู�ที่ 7 บ	านหัวปfาเขียว 
ขนาดผิวจราจรกว	าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.05 ม. ไหล�ทางกว	างข	างละ 1.00 ม. 
เทศบาลตําบลทะเลน	อย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงซ�อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (ช�วงที่ 2) หมู�ที่ 7 บ	านหัวปfาเขียว 
ขนาดผิวจราจรกว	าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.หนา 0.05 ม.ไหล�ทางกว	างข	างละ 1.00 ม. 
เทศบาลตําบลทะเลน	อย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านวังปริง - บ	านตรอกปด หมู�ที่ 8 -4 บ	านวัง
ปริง ขนาดผิวทางกว	าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.05 ม. เทศบาลตําบลนาโหนด อําเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านบ�วงช	าง - พรุหานบัว หมู�ที่ 9 -7 บ	านบ�วง
ช	าง ขนาดผิวทางกว	าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.05 ม. เทศบาลตําบลนาโหนด อําเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านนาโหนด หมู�ที่ 1 บ	านนาโหนด ขนาดผิว
ทางกว	าง 5 ม. ยาว 1,570 ม. หนา 0.05 ม. เทศบาลตําบลนาโหนด อําเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(16) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนอภัยบริรักษ, -บ	านเขาแดง (พท 4191) กว	าง 
5.50 เมตร ยาว 1,777 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลเมืองพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างถนนพาราแอสฟCลต,คอนกรีต สายไสเลียบ – หนองกก หมู�ที่ 5 บ	านไสเลียบ กว	าง 
5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะเต�า อําเภอปfา
พะยอม จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างผิวาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In -Plance Recycling) 
ถนนสายท�าตีน เกาะโคบ หมู�ที่ 6 บ	านเกาะหมาก กว	าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(19) ซ�อมสร	างผิวทาง PARAASPHALTIC CONCRETE ถนนสายทางเข	าอุทยานแห�งชาติเขาปูf -
เขาย�า หมู� ที่ 9 บ	านในวัง กว	าง 6 ม. ยาว 1,966 หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 
1.50 ม. องค,การบริหารส�วนตําบลเขาปูf อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(20) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement in - Place) ช�วงที่ 1 จาก 

กม.0+000 ถึงกม.1+450 หมู�ที่ 12 บ	านพรุพ	อใต	 หมู�ที่ 6 บ	านควนเพ็ง กว	าง 6 เมตร ยาว 
1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกทราย 
อําเภอปfาบอน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(21) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement in - Place) ช�วงที่ 1 จาก 
กม.0+000 ถึงกม.1+450 หมู�ที่ 12 บ	านพรุพ	อใต	 หมู�ที่ 6 บ	านควนเพ็ง กว	าง 6 เมตร ยาว 
1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกทราย 
อําเภอปfาบอน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(22) ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติก คอนกรีตถนนสายบ	านโคกสัก - บ	านปfาบอนตํ่า ช�วงที่ 
1 หมู�ที่ 2 บ	านโคกสัก กว	าง 6 เมตร ยาว 1,686 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสัก อําเภอบางแก	ว จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(23) ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติก คอนกรีตถนนสายบ	านโคกสัก - บ	านปfาบอนตํ่า ช�วงที่ 
2 หมู�ที่ 3 บ	านโคกสัก กว	าง 6 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสัก อําเภอบางแก	ว จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(24) ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติก คอนกรีตถนนสายบ	านโคกสัก - บ	านปfาบอนตํ่า ช�วงที่ 
2 หมู�ที่ 3 บ	านโคกสัก กว	าง 6 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสัก อําเภอบางแก	ว จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(25) ปรับปรุงซ�อมสร	างผิวทางยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย รร.หยีในสามัคคี(หยีใน - ต	น
เมา) ม.14,15 บ	านหยีใน ต.ชะมวง กว	าง 5 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลชะมวง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(26) ซ�อมสร	างผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย พท 3001 หมู�ที่ 2 บ	านอ	าย กว	าง 5.00 
เมตร ยาว 1,146 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง
 จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(27) ซ�อมสร	างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE โดยใช	ผิวจราจรยาง PARA SPHALTIC 
CONCRETE หมู�ที่ 6 บ	านบ�อนํ้าร	อน -โหล�ะจันกระ กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.06 เมตร เทศบาลตําบลเขาหัวช	าง อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(28) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphaltic Concret สายศาลาลุงลบ -ซอยพัฒนา หมู�ที่ 7 บ	านทุ�ง
สงวน กว	าง 6 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลบางแก	ว อําเภอบาง
แก	ว จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(29) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphaltic Concret สายบ	านทุ�งรวงทอง - บ	านคลองชีพ (สาย 3) 
หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งรวงทอง กว	าง 6 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลบางแก	ว 
อําเภอบางแก	ว จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(30) ปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายบ	านศาลาหัวไส - โคกสัก หมู�ที่ 7 บ	าน
ค�าย กว	าง 6 เมตร ยาว 1,145 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร 
เทศบาลตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(31) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านท�าดินแดง - บ	าน
ปfาบอนตํ่า หมู�ที่ 6 บ	านท�าดินแดงตก กว	าง 7 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�
ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปfาบอน อําเภอปfาบอน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(32) ก�อสร	างถนนลาดยางชนิดพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านชุมแสง -ควนนางพิมพ, ช�วงที่

 1 หมู�ที่ 10,5 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร 
พร	อมระบบท�อระบายนํ้า ขนาดเส	นผ�าศูนย,กลาง 1 เมตร จํานวน 10 ท�อน องค,การบริหาร
ส�วนตําบลฝาละมี อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

(33) ก�อสร	างถนนลาดยางชนิดพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านชุมแสง -ควนนางพิมพ, ช�วงที่
 2 หมู�ที่ 10,5 ตําบลฝาละมี กว	าง 6 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	าง
ละ 1 เมตร พร	อมระบบท�อระบายนํ้า ขนาดเส	นผ�าศูนย,กลาง 1 เมตร จํานวน 10 ท�อน 
องค,การบริหารส�วนตําบลฝาละมี อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก องค,การ
บริหารส�วนจังหวัดพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ
มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลตะโหมด เทศบาล
ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านตะ

โหมด เทศบาลตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 34 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านท�าแค (วันครู 2500) องค,การบริหารส�วนจังหวัดพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านท�ามิหรํา (ในฝCนรอบ 2) องค,การบริหารส�วนจังหวัดพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก องค,การบริหารส�วนจังหวัดพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลจุ�งฮั่ว เทศบาลเมืองพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านคูหาสวรรค, เทศบาลเมืองพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม เทศบาลเมืองพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย, เทศบาลตําบลโคกชะงาย อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านทุ�งลาน องค,การบริหารส�วนตําบลตํานาน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน เทศบาลตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก	ว) เทศบาลตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านเขาพนม องค,การบริหารส�วนตําบลพนมวังก, อําเภอควนขุนน จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด เทศบาลตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม�ขรี เทศบาลตําบลแม�ขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหูเเร� เทศบาลตําบลบางแก	ว อําเภอบางอก	ว จังหวัดพัทลุง

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลอ�าวพะยูน เทศบาลตําบลอ�าวพะยูน อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 4 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู�ที่ 4 ตําบลท�าฬ�อ 

องค,การบริหารส�วนตําบลท�าฬ�อ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 3 ตําบลไผ�ท�าโพ 
เทศบาลตําบลโพธ์ิประทับช	าง อําเภอโพธ์ิประทับช	าง จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านโปfงวัวแดง 
โรงเรียนบ	านโปfงวัวแดง หมู�ที่ 4 ตําบลแหลมรัง องค,การบริหารส�วนตําบลแหลมรัง 
อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร ภายในสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร, บึงสีไฟ ตําบลในเมือง เทศบาลเมืองพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

2
2.1 28 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� (ตอกเข็ม) หมู�ที่ 2 บ	านฆะมัง
ตําบลฆะมัง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลฆะมัง
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบ�อบาดาลหอถังสูง หมู�ที่ 7 บ	านหนองโก 
ตําบลดงตะขบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงตะขบ 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านดงเย็น 
ตําบลเนินมะกอก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเนินมะกอก 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านวังกระชัน ตําบลท	ายทุ�ง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายทุ�ง อําเภอทับคล	อ 
จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านในห	วย ตําบลท	ายนํ้า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายนํ้า อําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านเมืองเก�า ตําบลเมืองเก�า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองเก�า อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านหนองระมาน 
ตําบลวังทรายพูน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
วังทรายพูน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดพิจิตร

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3,9 บ	านบุ�งมะกรูดวังพลับ

ตําบลวังทรายพูน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
วังทรายพูน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านวังหว	า ตําบลวังหว	า
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังหว	า อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านยางคลี ตําบลวังหว	า
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังหว	า อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านท�าปอ ตําบลวังหว	า
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังหว	า อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 ชุมชนโพธ์ิเงินพัฒนา 
ตําบลไผ�ท�าโพ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพธ์ิประทับช	าง
อําเภอโพธ์ิประทับช	าง จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบ�อบาดาลหอถังสูง (ขนาดกลาง) หมู�ที่ 7 บ	านคลองคูณ 
ตําบลคลองคูณ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคลองคูณ 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 8 บ	านหนองจิกด�าน 
ตําบลดงเสือเหลือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงเสือ
เหลือง อําเภอโพธ์ิประทับช	าง จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(15) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 11 บ	านหนองหวาย ตําบลดงเสือเหลือง 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
ดงเสือเหลือง อําเภอโพธ์ิประทับช	าง จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหนองตะแบก 
ตําบลทะนง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทะนง
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองดง ตําบลท�าเสา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าเสา อําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 3 บ	านย่ีมุ�ย ตําบลท�าเสา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าเสา อําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านยางหลวง ตําบลท�าเสา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าเสา อําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งพรหมทอง 

ตําบลบางลาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางลาย 
อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งพรหมทอง 
(คลองตะเคียน) ตําบลบางลาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านบุ�ง ตําบลบ	านบุ�ง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านบุ�ง อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านวังปราง 
ตําบลวังทับไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทับไทร 
อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านวังสําโรง 
ตําบลวังสําโรง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังสําโรง 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กเก็บนํ้า หมู�ที่ 2 บ	านเกาะแก	ว 
ตําบลสากเหล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสากเหล็ก 
อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กเก็บนํ้า หมู�ที่ 3 บ	านเนินง้ิว 
ตําบลสากเหล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสากเหล็ก 
อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กเก็บนํ้า หมู�ที่ 12 บ	านวังกะเปา 
ตําบลสากเหล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสากเหล็ก 
อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านหมอนทอง 
ตําบลหนองพระ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองพระ 
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 51 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวทางถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete สายบ	านสะพานยาว หมู�ที่ 11 
ตําบลเนินมะกอก กว	าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร เทศบาลตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูล
นาก จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สายบ	านหนองนาร	าง - บ	านหนองคล	า - บ	านสระประทุม หมู�ที่ 6 กว	าง 6 เมตร
 ยาว 2,750 เมตร เทศบาลตําบลไผ�รอบ อําเภอโพธ์ิประทับช	าง จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สายบ	านวังบงค, - บ	านคลองตัน ตําบลสํานักขุนเณร กว	าง 7 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.04 เมตร เทศบาลตําบลวังบงค, อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(4) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 

สายบ	านวังหินแรง - บ	านหนองจิก ตําบลสํานักขุนเณร กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร เทศบาลตําบลวังบงค, อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสามง�าม - ตลาดสามง�าม 
(สวนรัก) หมู�ที่ 4 ชุมชนหลวงพ�อขาวพัฒนา กว	าง 6.60 เมตร ยาว 346 เมตร หนา 0.04 
เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1.10 เมตร เทศบาลตําบลสามง�าม อําเภอสามง�าม จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สาย พจ.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม.ที่ 72+100) - บ	านหนองกลอย กว	าง 6 
เมตร ยาว 2,200 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเขาทราย อําเภอทับคล	อ จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายตลาดดงเสือเหลือง หมู�ที่ 2 บ	านดงเสือเหลือง 
กว	าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดงเสือเหลือง 
อําเภอโพธ์ิประทับช	าง จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายดงเสือเหลือง เนินพลวง หมู�ที่ 4 บ	านหนองปรือ 
กว	าง 6 เมตร ยาว 3,775 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดงเสือเหลือง 
อําเภอโพธ์ิประทับช	าง จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(9) ปรับปรุงถนนลูกรังให	เปgนถนนลาดยางผิวทาง Para Cape Seal สาย พจ.3038 สวนมะม�วง
 - หนองขอน (บ	านหนองลี หมู�ที่ 9) กว	าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลท�าเสา อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) (สาย พจ.3075 บ	านบางไผ� - บ	านดงตะขบ) หมู�ที่ 3 บ	านสถานีดงตะขบ กว	าง 
6 เมตร ยาว 2,160 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางไผ� 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) (สาย พจ.2058 บ	านบางไผ� - บ	านวังนํ้าเต	า) หมู�ที่ 9,10 บ	านวังนํ้าเต	า กว	าง 6 -
 6.50 เมตร ยาว 2,210 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางไผ� อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สายทางหลวง 115 - บ	านนิคม หมู�ที่ 7 บ	านนิคม กว	าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.05
 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนา อําเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สายบ	านนา ปลวกสูง กรดงาม หมู�ที่ 2,3,5 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร
 องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนา อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(14) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจร Para Asphaltic Concrete สายบ	าน
ท�าพุดซา หมู�ที่ 6 กว	าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
โพธ์ิประทับช	าง อําเภอโพธ์ิประทับช	าง จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(15) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจร Para Asphaltic Concrete สายบ	าน

วังกระโดน หมู�ที่ 4 กว	าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลโพธ์ิประทับช	าง อําเภอโพธ์ิประทับช	าง จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สายบ	านท�าเรือ - วังเรือน กว	าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังง้ิวใต	 อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
พจ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 115 (กม.ที่ 75.850) - บ	านบึงบัว (ช�วง กม. 27+600 - 
32+000) หมู�ที่ 5 -2 -10 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	าง
ข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังโมกข, อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
พจ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 117 (กม.ที่ 93.300) - บ	านหนองริ้น หมู�ที่ 8 กว	าง 6 
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลวังโมกข, อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(19) ซ�อมสร	างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) บ	านบัวยาง หมู�ที่ 9 - บ	านปfาสัก หมู�ที่ 4 (ช�วงที่ 1) กว	าง 6 เมตร ยาว 880 
เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหลุม 
อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(20) ซ�อมสร	างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) บ	านหนองหลุม หมู�ที่ 5 - บ	านเหนือพัฒนา หมู�ที่ 12 (ช�วงที่ 2) กว	าง 6 เมตร 
ยาว 2,630 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหลุม อําเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(21) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย
ทางหลวงท	องถ่ิน พจ.ถ 11 -001 (พจ.3062 บ	านย�านท�าเสา) หมู�ที่ 2 และหมู�ที่ 4 กว	าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลหอไกร อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร

1 สายทาง

(22) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย
ทางหลวงท	องถ่ิน พจ.ถ 11 -002 (สายริมแม�นํ้าน�านฝC~งตะวันตก) หมู�ที่ 3 บ	านหอไกร กว	าง 
4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลหอไกร อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร

1 สายทาง

(23) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 5 บ	านคลองแขก กว	าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคลองคูณ 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(24) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 2 บ	านคลองคูณ กว	าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
 0.15 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคลองคูณ อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(25) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 

สายบ	านดงตะขบ หมู�ที่ 9 - บ	านหนองโก หมู�ที่ 7 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.04
 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดงตะขบ อําเภอตะพานหิน
 จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(26) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สาย พจ.5051 บ	านห	วยยาว - บ	านท�าเสา หมู�ที่ 10 - หมู�ที่ 1 กว	าง 6 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลท�าขม้ิน อําเภอโทะเล จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(27) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สายบ	านหนองคล�อ - บ	านดงตะขบ หมู�ที่ 9 กว	าง 6 เมตร ยาว 3,120 เมตร หนา 0.04 เมตร
 องค,การบริหารส�วนตําบลดงตะขบ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(28) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สายบ	านวังแดง - บ	านเนินแค หมู�ที่ 2 ตอน 2 (หมู�ที่ 1 บ	านวังแดง - หมู�ที่ 2 
บ	านเนินแค) กว	าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าน่ัง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(29) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สาย พจ.3159 บ	านวังทอง - บ	านท�าน่ัง หมู�ที่ 6 - หมู�ที่ 4 กว	าง 6 เมตร ยาว 
1,678 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าน่ัง 
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(30) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Para Asphaltic (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย
บ	านท�าบัว - บ	านยางแล หมู�ที่ 12 - หมู�ที่ 3 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร ไหล�ทางกว	าง
ข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(31) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Para Asphaltic (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย
วัดหลวง - บ	านท�าบัว (ช�วงบ	านท�าช	าง หมู�ที่ 9 - บ	านทับทิม หมู�ที่ 1) กว	าง 6 เมตร ยาว 
2,500 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าบัว อําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(32) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE (สาย พจ.3091 บ	านวัดปfาเรไร -
 บ	านท	ายทุ�ง) หมู�ที่ 13 บ	านนํ้าเคือง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�
ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายทุ�ง อําเภอทับคล	อ จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(33) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE (สายบ	านหนองพงษ, - บ	าน
เขาส	าน) หมู�ที่ 5 บ	านหนองพงษ, - หมู�ที่ 8 บ	านเขาส	าน กว	าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท	ายทุ�ง อําเภอทับ
คล	อ จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(34) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สายบ	านหนองครก - บ	านหนองในดง หมู�ที่ 6 กว	าง 8 เมตร ยาว 2,244 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง 
จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(35) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 

สายบ	านท	ายนํ้า - บ	านบึงนาราง หมู�ที่ 1 กว	าง 8 เมตร ยาว 2,244 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง จังหวัด
พิจิตร

1 สายทาง

(36) ซ�อมแซมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย
บ	านบึงบัว - บ	านหนองโสน หมู�ที่ 1,2,4,12 ดําเนินการเปgนช�วงๆ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 15,912
 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(37) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สาย พจ.3033 บ	านบึงลี - บ	านวังกระสูบ ช�วงที่ 1 กม.0+650 ถึง กม. 1+450 
หมู�ที่ 8 บ	านบึงลีใต	 กว	าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิไทรงาม อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(38) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สาย พจ.3033 บ	านบึงลี - บ	านวังกระสูบ ช�วงที่ 2 กม.1+450 ถึง กม. 1+850 
หมู�ที่ 8 บ	านบึงลีใต	 กว	าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิไทรงาม อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(39) ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธีปรับพื้นที่ลงหินคลุกบดอัดแน�น สาย พจ.2050 รอบบึงสีไฟ 
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,890 เมตร ลงหินคลุกบดอัดแน�น หนา 0.20 เมตร ผิวจราจร Para 
Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองเก�า อําเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(40) ซ�อมสร	างผิวทางฉาบลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 111 (กม.ที่ 
16.500) - บ	านหาดมูลกระบือ (ช�วง กม.ที่ 15+000 - 18+873) กว	าง 6 เมตร ยาว 3,873 
เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลย�านยาว อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(41) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สาย พจ.3163 บ	านตลิ่งชัน - บ	านทรายทอง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 17,748 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลวังง้ิว อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(42) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สายบ	านวังตะกู - บ	านลําประดากลาง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังตะกู อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร

1 สายทาง

(43) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphalt Concrete สายบ	านวังหว	า - บ	านยางคลี หมู�
ที่ 1 บ	านวังหว	า กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลวังหว	า อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(44) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphalt Concrete สายบ	านยางคลี - บ	านวังหว	า หมู�
ที่ 6 บ	านวังหว	าเหนือ กว	าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังหว	า 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง
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(45) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 

สายหมู�ที่ 1 บ	านหนองปลาไหล ตําบลหนองปลาไหล - หมู�ที่ 3 บ	านดงหวาย ตําบลสายคําโห	
 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,267 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(46) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สายแยกเข	า หมู�ที่ 7 บ	านไผ�ใหญ� กว	าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองโสน อําเภอสามง�าม จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(47) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สาย พจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม. ที่ 116.600) - บ	านห	วยพุก ช�วงที่ 1 กว	าง 
6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยพุก อําเภอดงเจริญ
 จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(48) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สาย พจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม. ที่ 116.600) - บ	านห	วยพุก ช�วงที่ 2 กว	าง 
6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยพุก อําเภอดงเจริญ
 จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(49) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สายบ	านไดรังใต	 - บ	านหนองสองห	อง จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 19,200 ตาราง
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยร�วม อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(50) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สาย พจ.2018 บ	านไดรัง - บ	านห	วยนํ้าโจน กว	าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.04 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยร�วม อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

(51) ซ�อมสร	างผิวทาง Para Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สายบ	านหนองหญ	าไทร หมู�ที่ 2 บ	านคลองทราย กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 
เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหญ	าไทร อําเภอสาก
เหล็ก จังหวัดพิจิตร

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลทับคล	อ เทศบาล
ตําบลทับคล	อ อําเภอทับคล	อ จังหวัดพิจิตร

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทับช	าง องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งใหญ� อําเภอโพธ์ิประทับช	าง 
จังหวัดพิจิตร

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 32 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 3 ห	าธันวามหาราช เทศบาลเมืองพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านท�าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลราษฎร,เจริญ เทศบาลตําบลหัวดง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลเมืองเก�า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองเก�า
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาล อบต. ย�านยาว องค,การบริหารส�วนตําบลย�านยาว อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร เทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม เทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลทับคล	อ เทศบาลตําบลทับคล	อ อําเภอทับคล	อ จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ�) เทศบาลตําบลบางไผ� อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิประทับช	าง เทศบาลตําบลโพธ์ิประทับช	าง อําเภอโพธ์ิประทับช	าง 
จังหวัดพิจิตร

2 ชุด
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1.1 3 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 5 ตําบลบ	านไร� 

องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านไร� อําเภอบางกระทุ�ม จังหวัดพิษณุโลก
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านบึงขุนนนท, หมู�ที่ 7 
ตําบลง้ิวงาม องค,การบริหารส�วนตําบลง้ิวงาม อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านบางขวัญม	า หมู�ที่ 4
ตําบลวังนํ้าคู	 องค,การบริหารส�วนตําบลวังนํ้าคู	 อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

2
2.1 38 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านท�าโปร�ง ตําบลชัยนาม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า พร	อมขยายเขตระบบประปา พร	อมขยายเขตระบบ
ประปา องค,การบริหารส�วนตําบลชัยนาม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านบางแก	ว ตําบลท�านางงาม
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�านางงาม อําเภอบางระกํา
 จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 23 บ	านโพธ์ิเจริญ ตําบลหนอง
กะท	าว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกะท	าว อําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านวังนํ้าบ�อ ตําบลไทรย	อย
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลไทรย	อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านหนองปอ ตําบลไทรย	อย
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลไทรย	อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านดงพยอม ตําบลนครปfา
หมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนครปfาหมาก อําเภอ
บางกระทุ�ม จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านโกรงเกรง ตําบลนครปfา
หมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนครปfาหมาก อําเภอ
บางกระทุ�ม จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดพิษณุโลก

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านเนินตูม ตําบลเนินเพิ่ม 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า พร	อมขยายเขตระบบประปา องค,การบริหารส�วน
ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านหางไหล ตําบลมะต	อง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลมะต	อง อําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองห	าง ตําบลวังวน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า พร	อมขยายเขตระบบประปา องค,การบริหารส�วน
ตําบลวังวน อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านคลองมะแพลบ ตําบลศรี
ภิรมย, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีภิรมย, อําเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 18 บ	านบุ�ง ตําบลหนองกะท	าว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกะท	าว อําเภอนครไทย
 จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโคก ตําบลไทรย	อย ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลไทรย	อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านคลองซับรัง ตําบลไทร
ย	อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลไทรย	อย อําเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านท�ายาง ตําบลเนินกุ�ม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเนินกุ�ม อําเภอบางกระทุ�ม จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างถังเก็บนํ้าใสคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 1 บ	านวัดยาง บริเวณวัดยาง ตําบลบ	านคลอง
 ปริมาณจุนํ้า 200 ลูกบาศก,เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	าน
คลอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างแพสูบนํ้า พร	อมท�อส�งนํ้า ขนาด 4 น้ิว และระบบกรองนํ้าผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก,
เมตร หมู�ที่ 3 บ	านบางสะแก บริเวณพื้นที่ระบบผลิตนํ้าประปาวัดสุดสวาสด์ิ ตําบลบ	านคลอง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านคลอง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(18) ขยายเขตวางท�อส�งนํ้าประปาเพื่อเปgนท�อส�งนํ้าหลัก หมู�ที่ 2 บ	านท�างาม บริเวณข	างถนน
สายทองรัตน, ตําบลวัดโบสถ, รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาล
ตําบลวัดโบสถ, อําเภอวัดโบสถ, จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านนํ้าโจน ตําบลคันโช	ง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคันโช	ง อําเภอวัดโบสถ, จังหวัด
พิษณุโลก

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองบอน ตําบลคันโช	ง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคันโช	ง อําเภอวัดโบสถ, 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านยมราช ตําบลท�านางงาม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�านางงาม อําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านแท�นนางงาม ตําบลท�า
นางงาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�านางงาม อําเภอ
บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(23) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 1 บ	านหนองปรือ ตําบลบ	านกลาง รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(24) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านนํ้าริน ตําบลบ	านกลาง รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก

1 แห�ง

(25) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 4 บ	านเนินสว�าง ตําบลบ	านกลาง รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(26) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 7 บ	านนํ้ายาง ตําบลบ	านกลาง รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(27) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 8 บ	านหินประกาย ตําบลบ	านกลาง รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(28) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 9 บ	านชุมแสง ตําบลบ	านกลาง รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(29) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 10 บ	านซําหวาย ตําบลบ	านกลาง รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(30) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 13 บ	านซําทองพัฒนา ตําบลบ	านกลาง รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอวังทอง
 จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(31) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 20 บ	านทรัพย,สมบูรณ, ตําบลบ	านกลาง รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอวังทอง
 จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(32) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 21 บ	านสะพานสาม ตําบลบ	านกลาง รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(33) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 27 บ	านปลายนา ตําบลบ	านกลาง รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านเนินตาเกิด ตําบลบ	านยาง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านยาง อําเภอวัดโบสถ, 
จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านไร�สุขสมบูรณ, ตําบล
บ	านยาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านยาง อําเภอวัด
โบสถ, จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(36) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 7 บ	านวัดขวาง ยาว 2,421 เมตร จํานวน 6 สาย (1) 
สายคลองตานุ�น (2) สายปูfคอน (3) สายคอกวัว (4) สายพ�อชั้น (5) สายโพธ์ิทอง (6) สายครู
นิพนธ, ตําบลบ	านไร� รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ	านไร� อําเภอบางกระทุ�ม จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(37) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 9 บ	านย�านโนนไพร ยาว 3,692 เมตร จํานวน 6 สาย 
(1) สายร	านมานะถึงคลองตานุ�น (2) สายวัดไพร (3) สายสมุนไพร (4) เชื่อมสายลูกรัง - สาย
สมุนไพร (5) สายลูกรัง (6) สายโพธ์ิทอง ตําบลบ	านไร� รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านไร� อําเภอบางกระทุ�ม จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านสะเดาใต	 ตําบลหนอง
พระ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองพระ อําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 14 สายทาง

(1) เสริมผิว Para Asphalt Concrete หมู�ที่ 5 บ	านหนองกระบาก กว	าง 6 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคันโช	ง อําเภอวัดโบสถ, จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายแยก
 ทล.1295 - บ	านรักไทย (บ	านนํ้าปาด - บ	านซําต	อง) หมู�ที่ 2 กว	าง 8 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ	าน
ซํารัง - บ	านชมพู หมู�ที่ 4 - หมู�ที่ 1 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง
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(4) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย พล.

3052 บ	านดอนทอง - บ	านนํ้าดํา กว	าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทาง
กว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดอนทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างเสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต Para AC สาย พล.3006 บ	านปCกตามี หมู�ที่
 9 กว	าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�างาม อําเภอ
วัดโบสถ, จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย พล.2019 คลองชลประทาน - 
บ	านนาขุม กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ท�าช	าง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง สายบ	านสนามคลี - บ	านบึง โดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอส
ฟCลท,ติกคอนกรีต กว	าง 6 เมตร ยาว 465 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลสนามคลี 
อําเภอบางกระทุ�ม จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง สายหมู�ที่ 1 - 3 โดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต
 กว	าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลสนามคลี อําเภอบางกระทุ�ม 
จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายหมู�ที่ 3 - หมู�ที่ 7 กว	าง 6 เมตร ยาว 900
 หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1.5 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อทอง อําเภอ
บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง

(10) ปรับปรุงถนนหินคลุกเปgนถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านนาตอน - บ	านนํ้าจวง 
กว	าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อภาค อําเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง

(11) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER
 MODIFIED ASPHALT CONCRETE) สายเลียบแม�นํ้าน�าน จํานวน 2 ช�วง หรือมีพื้นที่รวม
ไม�น	อยกว�า 2,400 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านไร� อําเภอบางกระทุ�ม จังหวัด
พิษณุโลก

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านมะต	อง - บ	านสามศรีเจริญ 
(พล.3017 บ	านมะต	อง) กว	าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลมะต	อง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ (NATURAL 
RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) โดยวิธี Pavement In - Place Recycling 
สายบ	านวัดกลาง - บ	านพันต�าง หมู�ที่ 5 - 8 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล�ทางกว	าง
ข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ 
(NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) สาย พล.2040 สามแยกทาง
หลวง 2013 -บ	านโปfงกะเฌอ (ช�วงที่ 2) กว	าง 6 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

1 สายทาง
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3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 2 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบ
มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลองค,การบริหาร
ส�วนตําบลวัดจันทร, องค,การบริหารส�วนตําบลวัดจันทร, อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) 
ตามแบบมาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

วัดสิริสุทธาวาส องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านไร� อําเภอบางกระทุ�ม จังหวัดพิษณุโลก
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลพันชาลี องค,การบริหารส�วนตําบลพันชาลี อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 26 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกีฬาองค,การบริหารส�วนจังหวัดพิษณุโลก องค,การบริหารส�วนจังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบางกลางท�าวพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนศรีอินทราทิตย,พิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก
 จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค, เทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท�ามะปราง เทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันป� เทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ	านคลอง เทศบาลตําบลบ	านคลอง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลวัดจันทร, องค,การบริหารส�วนตําบลวัดจันทร, 
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จ้ินตง) เทศบาลตําบลวงฆ	อง อําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลวัดโบสถ, เทศบาลตําบลวัดโบสถ, อําเภอวัดโบสถ, จังหวัด
พิษณุโลก

2 ชุด
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1.1 14 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านท�ามะเฟ�อง 

ตําบลถํ้ารงค, ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้ารงค,
อําเภอบ	านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�หมู�ที่ 5 บ	านห	วยตะแกละ 
ตําบลท�าแลง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลท�าแลง อําเภอท�ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านใหม� 
ตําบลมาบปลาเค	า ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
มาบปลาเค	า อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�หมู�ที่ 5 บ	านพุนํ้าร	อน 
ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางนํ้า
กลัดใต	 อําเภอหนองหญ	าปล	อง จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�หมู�ที่ 5 บ	านท�าหัวลบ ตําบลวังไคร	
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังไคร	 อําเภอท�ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�หมู�ที่ 13 บ	านหนองเตาปูน 
ตําบลหนองจอก ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองจอก 
อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(7) ขยายเขตจําหน�ายนํ้าประปาชุมชนบ	านหนองปลวก หมู�ที่ 9 บ	านหนองปลวก ตําบลท�าคอย 
ตามแบบแปลนของ ทต.ท�ายาง เทศบาลตําบลท�ายาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านเขาปากช�อง 
ตําบลท�าแลง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลท�าแลง อําเภอท�ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลางหมู�ที่ 6 บ	านยางชุม ตําบลกลัดหลวง 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกลัดหลวง อําเภอท�ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลางหมู�ที่ 10 บ	านห	วยหินเพลิง 
ตําบลเขากระปุก ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขากระปุก 
อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านใหม� ตําบลบ	านในดง
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านในดง อําเภอท�ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนองแก 

ตําบลไร�สะท	อน ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไร�สะท	อน 
อําเภอบ	านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านไร�ฝาง ตําบลไร�สะท	อน 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไร�สะท	อน อําเภอบ	านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

(14) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านพุไทร ตําบลห	วยแม�เพรียง ตามแบบแปลน
ที่ อบต.ห	วยแม�เพรียง กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแม�เพรียง อําเภอแก�งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 11 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สายบ	านไร�ใหม�พัฒนา - บ	านหนองเข่ือน หมู�ที่ 2 - หมู�ที่ 4 กว	าง 8 เมตร ยาว 2,100 เมตร 
หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลไร�ใหม�พัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง

(2) ปรับปรุง ซ�อมสร	าง/ซ�อมแซม ถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - 
Place Recycling) สายเพชรเกษม เขานาค หมู�ที่ 1 บ	านสระพัง ตําบลสระพัง กว	าง 6 เมตร
 ยาว 2,227 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเขาย	อย อําเภอเขาย	อย 
จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง

(3) เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านไร�โพธ์ิ - ไร�มาบ หมู�ที่ 8 บ	านไร�โพธ์ิ ตําบลท�าช	าง 
กว	าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าช	าง อําเภอ
บ	านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงผิวถนนจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านลัดล�าง หมู�ที่ 5 ตําบลบางครกกว	าง 4 
เมตร ยาว 836 เมตร หนา 0.04 เมตร ดําเนินการ DEEP PATCK กว	าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร
 หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางครก อําเภอบ	านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง (โดยวิธีผิวจราจรแบบพาราแคปซิล Para cape seal) แบบผิว
จราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านปfาเด็งใต	 - บ	านห	วยโสก หมู�ที่ 6 บ	านปfาเด็งใต	 
ตําบลปfาเด็ง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,115 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1.50 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปfาเด็ง อําเภอแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง (โดยวิธีผิวจราจรแบบพาราแคปซิล Para cape seal) แบบผิว
จราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านปfาเด็ง - สหกรณ,ห	วยสัตว,ใหญ� หมู�ที่ 4 บ	าน
เสาร,ห	า ตําบลปfาเด็ง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ
 1.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลปfาเด็ง อําเภอแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองแก หมู�ที่ 10 ตําบลวังไคร	 กว	าง 6
 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.5 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลวังไคร	 อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านหนองกระทุ�ม หมู�ที่ 4 ตําบลวังไคร	 กว	าง 5 เมตร 

ยาว 1,416 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 องค,การบริหารส�วนตําบลวังไคร	 อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต แบบรีไซก้ิง สายบ	านคีรีวงศ, - บ	านเนินพุรัง
ช�วง กม. 3+600 - 5+600 หมู�ที่ 5 บ	านเนินรัก ตําบลหนองชุมพลเหนือ กว	าง 8 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
อําเภอเขาย	อย จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต แบบรีไซก้ิง สายเพชรเกษม - บ	านหนองกะพ	อ
 ช�วง กม. 0+000 - 0+600 หมู�ที่ 2 บ	านหนองกะพ	อ ตําบลหนองชุมพลเหนือ กว	าง 6 เมตร
 ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขา
ย	อย จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง

(11) ปรับปรุงซ�องแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตผิวทาง Para cape seal สายโรงเรียนบ	าน
หนองบ	วย - คันคลองชลประทานสาย 2 หมู�ที่ 7 ตําบลท�ายาง กว	าง 8 เมตร ยาว 2,200 
เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลท�ายาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารอเนกประสงค, แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เทศบาลตําบล
บ	านแหลม อําเภอบ	านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

บ	านยางชุม องค,การบริหารส�วนตําบลกลัดหลวง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าช	าง องค,การบริหารส�วนตําบลท�าช	าง อําเภอบ	านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 28 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก�นเหล็ก เทศบาลเมืองเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง เทศบาลเมืองเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร, เทศบาลเมืองเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านชะอํา เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย	อย เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 บ	านบ�อแขม เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 บ	านห	วยทรายใต	 เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 6 บ	านห	วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 7 บ	านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอํา เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 9 บ	านสามพระยา เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เทศบาลตําบลบ	านแหลม อําเภอบ	านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 36 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านเนินเสรี ตําบลกันจุ ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกันจุ อําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านซับไพเราะ ตําบลซับ
ไม	แดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลซับไม	แดง อําเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านซับเงิน ตําบลซับไม	แดง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลซับไม	แดง อําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านบ�อตาสัก ตําบลซับ
ไม	แดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลซับไม	แดง อําเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านปfาบง ตําบลตะเบาะ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ, 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านหินโง�น ตําบลนํ้าชุน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าชุน อําเภอหล�มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านโปfงตาโปa ตําบลบ	านโคก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านโคก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ, จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านห	วยโปร�ง ตําบลบ	านต้ิว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านต้ิว อําเภอหล�มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านวังมะขาม ตําบลพญาวัง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพญาวัง อําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมุ�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านซับลิ้นทอง ตําบลพญาวัง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพญาวัง อําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)
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จังหวัดเพชรบูรณ2

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านยุบใหญ� ตําบลวังพิกุล ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังพิกุล อําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านนาง่ัว ตําบลนาง่ัว ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาง่ัว อําเภอเมืองเพชรบูรณ, จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านนาง่ัว ตําบลนาง่ัว ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาง่ัว อําเภอเมืองเพชรบูรณ, จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านโคกมน ตําบลโคกมน 
(รูปทรงถ	วยแชมเปญ) ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคก
มน อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านโคกมน ตําบลโคกมน 
(รูปทรงถ	วยแชมเปญ) ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคก
มน อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านปfารวก ตําบลโคกมน 
(รูปทรงถ	วยแชมเปญ) ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคก
มน อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านโคกเศรษฐี ตําบลซับน	อย
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลซับน	อย อําเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านสว�างเนตร ตําบลดงขุย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านดงขุยเหนือ ตําบลดงขุย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 17 บ	านโคกตายอ ตําบลดงขุย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านโนนสะอาด ตําบลดงมูล
เหล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ, จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านลําปfาสัก ตําบลดงมูล
เหล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ, จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเนินสว�าง ตําบลตะกุดไร 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะกุดไร อําเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านท�าข	าม ตําบลท�าข	าม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข	าม อําเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านเขาดิน ตําบลท�าข	าม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข	าม อําเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านดงลาน ตําบลดงขุย ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลาดแค อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองจอก ตําบลสระกรวด
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโคกหิน ตําบลสระกรวด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระกรวด อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านท�าแร� ตําบลหนองไขว� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไขว� อําเภอหล�มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างหอถังเหล็กแบบแชมเปญ หมู�ที่ 3 บ	านห	วยนํ้าหนาว ตําบลหลักด�าน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหลักด�าน อําเภอนํ้าหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างหอถังเหล็กแบบแชมเปญ หมู�ที่ 4 บ	านโนนขาด ตําบลหลักด�าน ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหลักด�าน อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างหอถังเหล็กแบบแชมเปญ หมู�ที่ 6 บ	านห	วยกะโปะ ตําบลหลักด�าน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหลักด�าน อําเภอนํ้าหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านกงกะยาง 
ตําบลบ	านโคก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านโคก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ, จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 8 บ	านหนองคล	า ตําบลพุเตย
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง
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(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 9 บ	านหนองกระทุ�ม 

ตําบลพุเตย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพุเตย
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 14 บ	านไทรงาม ตําบลพุเตย
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ,

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 6 สายทาง

(1) ซ�อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พช.ถ.42 -003 บ	านหนองราง - หมู�ที่ 2 
บ	านดงมูลเหล็ก กว	าง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ, จังหวัดเพชรบูรณ,

1 สายทาง

(2) บูรณะผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ (โดยวิธี Pavement 
In - Place Recycling) สายบ	านโนนแดง - บ	านรักไทย หมู�ที่ 13 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,900 
เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบุ�งคล	า 
อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ,

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านวงษ,ทอง - บ	านหนองกระทุ�ม กว	าง 6 เมตร 
ยาว 3,560 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพุเตย อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ,

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจร Para Asphaltic Concrete บ	านด�านบุญธรรม หมู�ที่ 7 สาย พช 
3288 (บ	านโรงบ�ม - บ	านคลองสาม) กว	าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�
ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลยางงาม อําเภอหนองไผ� จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจร Para Asphaltic Concrete บ	านนาเฉลียง หมู�ที่ 2 สาย สาย พช 
4279 (บ	านยางงาม - บ	านซับพรหม) กว	าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�
ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลยางงาม อําเภอหนองไผ� จังหวัด
เพชรบูรณ,

1 สายทาง

(6) ปรับปรุง/ซ�อมแซม เสริมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย พช 4043 แยก ทล.2275 - 
บ	านปfาม�วง หมู�ที่ 9 บ	านไทรงาม กว	าง 6 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ, จังหวัดเพชรบูรณ,

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลสว�างวัฒนา เทศบาลตําบลสว�างวัฒนา อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ,
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านยา
วี -ห	วยโปfง องค,การบริหารส�วนตําบลวังชมภู อําเภอเมืองเพชรบูรณ, จังหวัดเพชรบูรณ,

1 หลัง
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3

3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 22 ชุด
(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดเพชรบูรณ, (วังชมภูวิทยาคม) องค,การบริหาร
ส�วนจังหวัดเพชรบูรณ, อําเภอเมืองเพชรบูรณ, จังหวัดเพชรบูรณ,

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ	านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ, อําเภอเมืองเพชรบูรณ,
จังหวัดเพชรบูรณ,

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ, อําเภอเมืองเพชรบูรณ,
จังหวัดเพชรบูรณ,

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ, อําเภอเมืองเพชรบูรณ,
จังหวัดเพชรบูรณ,

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ	านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ, อําเภอเมืองเพชรบูรณ, จังหวัด
เพชรบูรณ,

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลนาง่ัว เทศบาลตําบลนาง่ัว อําเภอเมืองเพชรบูรณ, จังหวัดเพชรบูรณ,

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล�มสัก อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ,

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านสักงอย เทศบาลเมืองหล�มสัก อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ,

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม เทศบาลเมืองหล�มสัก อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ,

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลบ	านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล�มสัก อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ,

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล�มสัก เทศบาลเมืองหล�มสัก อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ,

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างลานกีฬาอเนกประสงค, พื้นที่ไม�น	อยกว�า 1,470 ตารางเมตร หมู�ที่ 2 ตําบลเด�นชัย 

เทศบาลตําบลเด�นชัย อําเภอเด�นชัย จังหวัดแพร�
1 แห�ง

2
2.1 35 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านแม�ยุ	น 
ตําบลปงปfาหวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปงปfาหวาย
อําเภอเด�นชัย จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านอิม ตําบลต	าผามอก
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลต	าผามอก อําเภอลอง
จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านแม�ยางกวาว 
ตําบลแม�ยางตาล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แม�ยางตาล อําเภอร	องกวาง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านทุ�งโฮ	งเหนือ
ตําบลทุ�งโฮ	ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทุ�งโฮ	ง 
อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 ชุมชนบ	านใหม� - ตลาด
ตําบลบ	านป�น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านป�น 
อําเภอลอง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านปงปfาหวาย 
ตําบลปงปfาหวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปงปfาหวาย
อําเภอเด�นชัย จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านร	องกวาง
ตําบลร	องกวาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลร	องกวาง 
อําเภอร	องกวาง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านร	องเข็ม 
ตําบลร	องเข็ม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลร	องกวาง 
อําเภอร	องกวาง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดแพร�

รายการ

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 13 บ	านร	องกวาง

ตําบลร	องกวาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลร	องกวาง 
อําเภอร	องกวาง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านร�องถ�าน 
ตําบลห	วยหม	าย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลห	วยหม	าย
อําเภอสอง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านแม�แปง ตําบลนาพูน
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านดอนแก	ว 
ตําบลนํ้าชํา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าชํา
อําเภอสูงเม�น จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านต	นผึ้ง 
ตําบลบ	านกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกลาง 
อําเภอสอง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านหนุนเหนือ
ตําบลบ	านหนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านหนุน 
อําเภอสอง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านหนุนใต	 
ตําบลบ	านหนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านหนุน 
อําเภอสอง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านร�องกาศ 
ตําบลร�องกาศ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลร�องกาศ 
อําเภอสูงเม�น จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านตอนิมิตร 
ตําบลร�องกาศ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลร�องกาศ 
อําเภอสูงเม�น จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหัวทุ�ง ตําบลหัวทุ�ง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหัวทุ�ง อําเภอลอง
จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 - 9 บ	านทุ�งเจริญ -
บ	านเหล�าเจริญ ตําบลหัวฝาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหาร
ส�วนตําบลหัวฝาย อําเภอสูงเม�น จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(20) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 8 บ	านอัมพวัน ตําบลเตาปูน รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลเตาปูน 
อําเภอสอง จังหวัดแพร�

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านท�าขวัญ 

ตําบลท�าข	าม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข	าม
อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(22) ขยายเขตประปา หมู�ที่ 2 บ	านกาศเหนือ ตําบลบ	านกาศ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกาศ อําเภอสูงเม�น จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านหนองช	างนํ้า 
ตําบลบ	านกาศ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกาศ 
อําเภอสูงเม�น จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(24) ขยายเขตประปา หมู�ที่ 6 บ	านกาศเจริญ ตําบลบ	านกาศ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกาศ อําเภอสูงเม�น จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านลองลือบุญ 
ตําบลบ	านหนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านหนุน 
อําเภอสอง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านไทรพร	าว 
ตําบลไผ�โทน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไผ�โทน
อําเภอร	องกวาง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(27) ขยายเขตท�อจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 7 บ	านค	างใจ ตําบลแม�เก๋ิง รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลแม�เก๋ิง อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านวังขอน ตําบลแม�พุง 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลแม�พุง
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านค	างป�นใจ ตําบลแม�พุง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�พุง อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านแม�ยางตาล 
ตําบลแม�ยางตาล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แม�ยางตาล อําเภอร	องกวาง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านแม�ยางกาด 
ตําบลแม�ยางตาล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แม�ยางตาล อําเภอร	องกวาง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านแม�โทน 
ตําบลแม�ยางตาล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แม�ยางตาล อําเภอร	องกวาง จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านตอนิมิตร 
ตําบลร�องกาศ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลร�องกาศ 
อําเภอสูงเม�น จังหวัดแพร�

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านร�องกาศ 

ตําบลร�องกาศ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลร�องกาศ 
อําเภอสูงเม�น จังหวัดแพร�

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหัวเมือง ตําบลหัวเมือง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหัวเมือง อําเภอสอง
จังหวัดแพร�

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 2 สายทาง

(1) เสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านกาซ	อง - บ	านหนองบ�อ หมู�ที่ 4 
กว	าง 5 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกาญจนา
อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

1 สายทาง

(2) เสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านห	วยขอน หมู�ที่ 14 - หมู�ที่ 16 กว	าง 6 เมตร
ยาว 1,435 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลห	วยหม	าย อําเภอสอง จังหวัดแพร�

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปากกาง เทศบาลตําบลปากกาง อําเภอลอง จังหวัดแพร�
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 24 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดแพร� เด�นไชยวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดแพร� 
อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดแพร� บ	านไผ�ย	อย องค,การบริหารส�วนจังหวัดแพร�
อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดแพร� พัฒนาประชาอุปถัมภ, องค,การบริหารส�วน
จังหวัดแพร� อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร� อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร� อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข�วง เทศบาลเมืองแพร� อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร� อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ	านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร� อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลช�อแฮ เทศบาลตําบลช�อแฮ อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�
2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทุ�งโฮ	ง (เขมะราษฎร,รังสฤษฎ,) เทศบาลตําบลทุ�งโฮ	ง
อําเภอเมืองแพร� จังหวัดแพร�

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านห	วยอ	อ เทศบาลตําบลห	วยอ	อ อําเภอลอง จังหวัดแพร�

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองม�วงไข� เทศบาลตําบลหนองม�วงไข� อําเภอหนองม�วงไข� 
จังหวัดแพร�

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 3 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาผิวดิน ขนาดเล็ก หมู�ที่ 3 บ	านบางโรง 

ตําบลปfาคลอก เทศบาลตําบลปfาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
1 แห�ง

(2) ขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล (ถนนนํ้าตกโตนไทร ซอย 15) หมู� 1 
ชุมชนบ	านบ�อกรวด ตําบลเทพกระษัตรี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่กําหนด เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบ หอถังเหล็กเก็บนํ้า ขนาด 15 ลูกบาศก,เมตร 
แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู� 9 บ	านปfาครองชีพ ตําบลเทพกระษัตรี องค,การบริหาร
ส�วนตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 3 สายทาง

(1) ปูผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายกะทู	 -สามกอง กม.0+440 กม.2+020
 (ฝC~งซ	ายทาง) ตําบลกะทู	 หนาเฉลี่ย 0.05เ มตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 13,430 ตารางเมตร  
เทศบาลเมืองกะทู	 อําเภอกะทู	 จังหวัดภูเก็ต

1 สายทาง

(2) ปูผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายกะทู	 -สามกอง กม.0+440 -กม.2+020
(ฝC~งขวาทาง) ตําบลกระทู	 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 13,110 ตารางเมตร 
เทศบาลเมืองกะทู	 อําเภอกะทู	 จังหวัดภูเก็ต

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ถนนลายิ - นาคาเล (ภก.ถ.11009) หมู�ที่ 6 ตําบลกมลา
มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 1,2880 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกมลา อําเภอกะทู	
จังหวัดภูเก็ต

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลนครภูเก็ต (รวมศูนย,) เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 42 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดบ	านนาบอน องค,การบริหารส�วนจังหวัดภูเก็ต
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดบ	านไม	เรียบ องค,การบริหารส�วนจังหวัดภูเก็ต
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดภูเก็ต

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดเมืองภูเก็ต องค,การบริหารส�วนจังหวัดภูเก็ต
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนจังหวัดสาธิตร�วมพัฒนา องค,การบริหารส�วนจังหวัด
ภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอบจ.บ	านตลาดเหนือ (วันครู 2502) องค,การบริหารส�วนจังหวัดภูเก็ต 
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปลูกปCญญา ในพระอุปถัมภ,ฯ เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค, เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม เทศบาลตําบลกะรน อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา เทศบาลตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู	 เทศบาลเมืองกะทู	 อําเภอกะทู	 จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านกะทู	 เทศบาลเมืองกะทู	 อําเภอกะทู	 จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านไสนํ้าเย็น เทศบาลเมืองปfาตอง อําเภอกะทู	 จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปfาตอง เทศบาลเมืองปfาตอง อําเภอกะทู	 จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) เทศบาลตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร เทศบาลตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 74 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านนาอุดม ตําบลกุดปลาดุก 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกุดปลาดุก อําเภอชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหัวขัว ตําบลแกดํา ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 22 บ	านเหล�าหนองขาม ตําบลเม็ก
ดํา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านหนองปaาน ตําบลหนองคู
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองคู อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านนากลาง ตําบลหนองเรือ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเรือ อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 17 บ	านดอนสว�างโพธ์ิไทร ตําบล
แห�ใต	 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแห�ใต	 อําเภอโกสุมพิสัย
 จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2,15 บ	านหนองบัว ตําบลกุดรัง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5,10 บ	านขิงแคง,สุขสวัสด์ิ ตําบล
แก	งแก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแก	งแก อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 13 บ	านหนองง�อง ตําบลขามปaอม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามปaอม อําเภอวาป�ปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านสะตือ ตําบลสร	างแซ�ง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามเรียน อําเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านดํารงพัฒนา ตําบลนา
เชือก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก
 จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดมหาสารคาม

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโนนเมือง ตําบลแพง ตาม

แบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหัวนาคํา ตําบลแพง ตาม
แบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 8 บ	านหนองแสง ตําบลแพง ตาม
แบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านหนองโก ตําบลแพง ตาม
แบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านโนนเมือง ตําบลแพง ตาม
แบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านนํ้าจ	อย ตําบลเลิงใต	 ตาม
แบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเลิงใต	 อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(18) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 4 บ	านหนองกุง ตําบลหนองกุง รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกุง อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(19) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 บ	านปfาแดง ตําบลหนองกุง รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่องค,การบริหารส�วนตําบลกําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกุง 
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหนองผือ ตําบลหนองบัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านโนนสมบูรณ, ตําบลหนอง
แสน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแสน อําเภอวาป�
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโคกกลาง ตําบลหัวดง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหัวดง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านโคกงู ตําบลหัวดง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหัวดง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านเปaา ตําบลกําพี้ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านเจริญศิลป� ตําบลกําพี้ ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านหัวช	าง ตําบลกุดรัง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านเม�นน	อย ตําบลแก�งเลิงจาน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแก�งเลิงจาน อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหัวเสือ ตําบลสร	างแซ�ง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามเรียน อําเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านพังคี ตําบลสร	างแซ�ง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามเรียน อําเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านเจริญผล ตําบลสร	างแซ�ง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามเรียน อําเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านตําแย ตําบลแคน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแคน อําเภอวาป�ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านหัวนาไทย ตําบลแคน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแคน อําเภอวาป�ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านหัวช	าง ตําบลโคกก�อ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกก�อ อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านหนองโจด ตําบลโคกก�อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกก�อ อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านหนองสูง ตําบลโคกก�อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกก�อ อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านหินแห� ตําบลดอนกลาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านกู� ตําบลบ	านกู� ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกู� อําเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหัวช	าง ตําบลบ	านกู� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกู� อําเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านหนองหญ	าปล	อง ตําบล
บ	านกู� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกู� อําเภอยางสีสุ
ราช จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองจิก ตําบลบ	านกู� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกู� อําเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านโคกม�วง ตําบลบ	านกู� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกู� อําเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหารฮี ตําบลเม็กดํา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านพยอม ตําบลเม็กดํา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 16 บ	านดงหนองไผ� ตําบลเม็กดํา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 21 บ	านน	อยพัฒนา ตําบลเม็กดํา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านดงเย็น ตําบลราษฎร,เจริญ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลราษฎร,เจริญ อําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านทัพปfาจิก ตําบลราษฎร,
เจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลราษฎร,เจริญ อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านโนนม�วง ตําบลราษฎร,
เจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลราษฎร,เจริญ อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านดงยางน	อย ตําบลเวียง

สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียงสะอาด อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านสาวเอ	 ตําบลเวียงสะอาด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียงสะอาด อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1,17 บ	านโคกสะอาด,บ	านดงนํ้ากิน
 ตําบลเวียงสะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียง
สะอาด อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7,14 บ	านโนนยาง,บ	านโนนสวาสด์ิ
 ตําบลเวียงสะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียง
สะอาด อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านดอนบม ตําบลแวงน�าง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแวงน�าง อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหินต้ัง ตําบลแวงน�าง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแวงน�าง อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองแวง ตําบลแวงน�าง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแวงน�าง อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านหนองเจริญ ตําบลแวงน�าง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแวงน�าง อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านโนนเพ็ก ตําบลแวงน�าง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแวงน�าง อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 16 บ	านดอนหันพัฒนา ตําบลแวง
น�าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแวงน�าง อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านเข็งใหม�พัฒนา ตําบลเสือ
เฒ�า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเสือเฒ�า อําเภอเชืยงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านโนนชาด ตําบลหนองคู 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองคู อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านข้ีเถ	า ตําบลหนองคู ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองคู อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม

1 แห�ง

(62) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านสวนมอน ตําบลหนองโน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองโน อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(63) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหัวเข�าแตก ตําบลหนอง
เรือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเรือ อําเภอนาเชือก
 จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(64) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านปfารังหนา ตําบลหนองเรือ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเรือ อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(65) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองกลางโคก ตําบล
หนองเรือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเรือ อําเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(66) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านนางเลิ้ง ตําบลหนองเรือ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเรือ อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(67) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านตลาดเหนือ ตําบลหนอง
เรือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเรือ อําเภอนาเชือก
 จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(68) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู�ที่ 10 บ	านพงสว�าง ตําบลหนองสิม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองสิม อําเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(69) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 8 บ	านหนองคูม�วง ตําบลหนองไฮ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่องค,การบริหารส�วนตําบลกําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองไฮ อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(70) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 17 บ	านหนองคึม ตําบลหนองไฮ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่องค,การบริหารส�วนตําบลกําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองไฮ อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(71) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านนาคําน	อย ตําบลเหล�า
ดอกไม	 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�าดอกไม	 อําเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(72) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านส	มกบ ตําบลเหล�าดอกไม	 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�าดอกไม	 อําเภอชื่นชม 
จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(73) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านเหล�าดอกไม	 ตําบลเหล�า

ดอกไม	 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�าดอกไม	 อําเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

(74) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 19 บ	านโนนสะอาดนาแค ตําบล
แห�ใต	 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแห�ใต	 อําเภอโกสุมพิสัย
 จังหวัดมหาสารคาม

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 18 สายทาง

(1) ซ�อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตป�ดทับ 
สายทางสามแยกทางหลวงหมายเลข 219 - บ	านมะขามหวาน หมู�ที่ 11 ตําบลโนนแดง 
จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่ปูยางป�ดทับไม�น	อยกว�า 2,550 ตารางเมตร ปูยาง AC ป�ดทับหนา 0.05 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(2) ซ�อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตป�ดทับ 
สายทางบ	านเหล�าตามา หมู�ที่ 5 - บ	านหนองทุ�ม หมู�ที่ 7 ตําบลโนนแดง มีพื้นที่ปูยางป�ดทับ
ไม�น	อยกว�า 6,000 ตารางเมตร ปูยาง AC ป�ดทับหนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
โนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง
 มค.2015 มหาสารคาม - ร	อยเอ็ด - บ	านดงน	อย หมู�ที่ 6 บ	านดอนบม ตําบลแวงน�าง จํานวน
 2 ช�วง รวมพื้นที่ไม�น	อยกว�า 10,800 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแวงน�าง อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอลฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางแยกทางหลวง
หมายเลข 2063 กู�มิธิลา (ช�วงบ	านโนนเขวา หมู�ที่ 1 - บ	านหนองตาไก	 หมู�ที่ 2) ตําบลหนอง
ทุ�ม จํานวน 2 ช�วง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,570 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลหนองทุ�ม อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอลฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางบ	านหนองทุ�ม - 
บ	านโนนรัง รหัสสายทาง มค.ภ.117 -03 (ช�วงบ	านหนองทุ�ม - บ	านม�วง - บ	านโนนแดง) 
ตําบลหนองทุ�ม จํานวน 2 ช�วง กว	าง 6 เมตร ยาว 576 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองทุ�ม อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนกฤษมานิต (แยก ทล.2040 -แยก
อารีย,นุวัตร) หมู�ที่ 25 บ	านดอนบม ตําบลหนองแสง กว	าง 5.5 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 
0.05 เมตร เทศบาลตําบลวาป�ปทุม อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงถนนลูกรังเปgนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 6 บ	านโคกไร�น	อย - บ	านหนองค	อ 
ตําบลบัวค	อ กว	าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลงัวบา
 อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(8) บํารุงรักษาถนนเสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท	องถ่ิน มค.ถ.76/09 สายโกทา -
 พระธาตุนาดูน หมู�ที่ 2 บ	านโกทา ตําบลพระธาตุ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 6,234 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ	าน

สระแคนใต	 - บ	านทัพปfาจิก (ช�วงบ	านสระแคนใต	 - บ	านไทยพิทักษ, หมู�ที่ 11) ตําบลราษฎร,
เจริญ กว	าง 6 เมตร ยาว 1,124 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลราษฎร,
เจริญ อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างเสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านโนนสวรรค, - ทล.ขอนแก�น กาฬสินธุ, 
หมู�ที่ 5 บ	านโนนสวรรค, ตําบลเสือเฒ�า มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,000 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลเสือเฒ�า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ	านโพนละออม หมู�ที่ 5,6 - บ	านโพนสว�าง หมู�ที่ 12) 
หมู�ที่ 5 บ	านโพนละออม เชื่อมโรงเรียนโพนละออม ตําบลหนองกุง กว	าง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางลูกรังกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนอง
กุง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างผิวจราจรเคปซีล หมู�ที่ 4 บ	านหนองกุง - หมู�ที่ 9 บ	านหนองแสง ตําบลหนองกุง มี
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 13,080 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกุง อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแบบเคปซีล โดยฉาบผิวด	วยวิธี Para Slury Seal สายบ	านหนองแวง -
 บ	านเก�าใหญ� ช�วง กม.3+800 กม.4+365 ตําบลหนองแวง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,616 ตาราง
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแวง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(14) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย มค.
3018 หมู�ที่ 13 บ	านหนองไฮพัฒนา ตําบลหนองไฮ กว	าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 
0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไฮ อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านนาเลา เมืองหงส, หมู�ที่ 7 บ	านนาเลา ตําบล
หนองไฮ กว	าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไฮ 
อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(16) ซ�อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองคู หมู�ที่ 8 - โปโล หมู�ที่ 5 
ตําบลท�าตูม รวมพื้นที่ไม�น	อยกว�า 2,165 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าตูม อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(17) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต หมู�ที่ 2 บ	านคอนสาร - หมู�ที่ 15 บ	านโนนสวรรค,
 ตําบลวังแสง จํานวน 2 ช�าง รวมพื้นที่ไม�น	อยกว�า 6,800 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลวังแสง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In3Place 
Recycling) ช�วงถนนบ	านสาวเอ	 - บ	านโนนแคน ตําบลเวียงสะอาด กว	าง 6 เมตร ยาว 2,700 
เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเวียงสะอาด อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย 
เทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 หลัง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,อบรมเด็กก�อนเกณฑ,ใน
วัดสว�างอารมณ, องค,การบริหารส�วนตําบลเวียงสะอาด อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กองค,การ
บริหารส�วนตําบลเหล�า (รวมศูนย,) องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 64 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเก้ิงวิทยานุกูล องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนขามปaอมพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม
 จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโคกก�อพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม
 จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนท�าขอนยางพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนาข�าวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนาสีนวลพิทยาสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมะค�าพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนมัธยมดงยาง องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรง
เรียนเลิงแฝกประชาบํารุง องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเสือโก	กวิทยาสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม 
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธ์ิพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม 
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองบัวป�ยนิมิตร องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม 
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองโพธ์ิวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม 
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม 
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านค	อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลบ	านแมด เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านส�องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหลุบแซง เทศบาลตําบลหนองกุง อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลนาเชือก เทศบาลตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(30) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนาดูน เทศบาลตําบลนาดูน อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(31) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลบรบือ องค,การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด

(32) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 33 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านคําชะอี ตําบลหนองบัว

 ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําชะอี อําเภอคํา
ชะอี จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านห	วยกอก ตําบล
นากอก ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนากอก 
อําเภอนิคมคําสร	อย จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 2 บ	านกกกอก ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านวงพระจันทร, ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสร	อย จังหวัด
มุกดาหาร

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านปfาเตย และหมู�ที่ 12 บ	าน
เหล�านางาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาอุดม อําเภอ
นิคมคําสร	อย จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านสมสะอาด และหมู�ที่ 10 
บ	านนาเจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาอุดม 
อําเภอนิคมคําสร	อย จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบมาตรฐาน ก. หมู�ที่ 4 บ	านพาลุกา ตําบลชะโนด ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลชะโนด อําเภอหว	านใหญ� จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านดงเย็น ตําบลดงเย็น ตาม
แบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านโนนสวรรค, ตําบลดงเย็น
 ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร
 จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านภูทอง ตําบลดงเย็น 
ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร
 จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่. 1 บ	านนาโสกน	อย ตําบลโพน
ทราย ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพนทราย อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดมุกดาหาร

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านม�วงหัก ตําบลโพนทราย 

ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพนทราย อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านบัวระภาเหนือ ตําบล
โพนทราย ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพนทราย อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านหนองหญ	าไซ ตําบล
โพนทราย ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพนทราย อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3,9 บ	านโพนทราย ตําบลโพน
ทราย ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพนทราย อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ�านโพนไฮ ตําบลหนองแคน 
ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านบางทรายพัฒนา ตําบล
หนองแคน ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองแคน อําเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านนากอก ตําบล
นากอก ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนากอก 
อําเภอนิคมคําสร	อย จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านโนนสว�าง ตําบล
นากอก ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทร	พยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนากอก 
อําเภอนิคมคําสร	อย จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านนํ้าเที่ยง ตําบล
นากอก ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนากอก 
อําเภอนิคมคําสร	อย จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านเกษตรสมบูรณ, 
ตําบลนากอก ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
นากอก อําเภอนิคมคําสร	อย จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านดงยาง ตําบลนํ้าเที่ยง ตาม
แบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าเที่ยง อําเภอคําชะอี
 จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1,2 บ	านบาก ตําบลบ	านบาก 
ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านบาก อําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่. 11 บ	านใหม�สองคอน ตําบลปfง

ขาม อบต.ปfงขามดงหมู ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลปfงขามดงหมู อําเภอหว	านใหญ� จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านปfงขาม ตําบลปfงขาม 
ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfงขามดงหมู 
อําเภอหว	านใหญ� จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านสองคอน ตําบลดงหมู 
ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทร	พยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfงขามดงหมู 
อําเภอหว	านใหญ� จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านนิคมทหารผ�านศึก 
ตําบลดงหมู ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfง
ขามดงหมู อําเภอหว	านใหญ� จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านนาดี ตําบลปfงขาม 
ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfงขามดงหมู 
อําเภอหว	านใหญ� จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านหนองหมู ตําบลพังแดง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพังแดง อําเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านหนองคอง ตําบลพังแดง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพังแดง อําเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านหนองบัวน	อย ตําบล
บ	านบาก ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว
 อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านเหล�าสร	างถ�อ ตําบล
เหล�าสร	างถ�อ ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
เหล�าสร	างถ�อ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านโคกสว�าง ตําบลเหล�า
สร	างถ�อ ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�า
สร	างถ�อ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 1 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling)
สายทางบ	านนาโสก - บ	านนาหัวภู ตําบลนาโสก จํานวน 2 ช�วง ยาวรวม 3,000 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
บ	านกุดโง	ง เทศบาลตําบลมุก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 8 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิตร เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลดงเย็น เทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลคําชะอี เทศบาลตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 13 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านแพะ ตําบลแม�สะเรียง

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองยวมใต	 อําเภอแม�สะเรียง 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านทุ�งพร	าว 
ตําบลแม�สะเรียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองยวมใต	 
อําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านไร� ตําบลแม�สะเรียง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองยวมใต	 อําเภอแม�สะเรียง
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านดงสงัด ตําบลแม�สะเรียง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองยวมใต	 อําเภอแม�สะเรียง
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองผักหนาม
ตําบลแม�สะเรียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองยวมใต	
อําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านปfากล	วย ตําบลแม�สะเรียง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองยวมใต	 อําเภอแม�สะเรียง
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านห	วยตอง ตําบลห	วยปูลิง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยปูลิง อําเภอเมือง
แม�ฮ�องสอน จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านสัน ตําบลกองก�อย ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกองก�อย อําเภอสบเมย จังหวัด
แม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านท�าผาปุaม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยกรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าผาปุaม อําเภอแม�ลาน	อย 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านท�าสองแคว
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน	อย 
อําเภอแม�ลาน	อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดแม�ฮ�องสอน

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านแม�สุ ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ลาหลวง อําเภอแม�ลาน	อย จังหวัด
แม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านสันติสุข ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ลาหลวง อําเภอแม�ลาน	อย จังหวัด
แม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านห	วยแก	ว ตําบลแม�ฮี้ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ฮี้ อําเภอปาย จังหวัด
แม�ฮ�องสอน

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 5 สายทาง

(1) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มส.2012 บ	านกองก�อย หมู�ที่ 1 - บ	านห	วยกุ	ง 
หมู�ที่ 7 ตําบลปfาโปง กว	าง 4 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.15 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลกองก�อย อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 สายทาง

(2) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านท�าปาย - อําเภอปาย หมู�ที่ 2 หย�อมบ	านโปfงร	อน
 ตําบลแม�ฮี้ กว	าง 5.50 เมตร ยาว 4,319 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
แม�ฮี้ อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 สายทาง

(3) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านห	วยแก	ว - บ	านแม�ป�ง หมู�ที่ 4 ตําบลแม�ฮี้ กว	าง 
5.50 เมตร ยาว 418 เมตร หนา 0.05 เมตร พร	อมก�อสร	างเข่ือนปaองกันนํ้ากัดเซาะถนน ยาว
 70 เมตร สูงเฉลี่ย 4.30 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแม�ฮี้ อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ	านแม�ทะลุ หมู�ที่ 5 ตําบลสบเมย กว	าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางกว	าง 0.15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสบเมย 
อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านแม�นาเติงนอก - บ	านแม�เย็น หมู�ที่ 1 ตําบล
แม�นาเติง กว	าง 5.50 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
แม�นาเติง อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 สายทาง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 18 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านจองคํา องค,การบริหารส�วนจังหวัดแม�ฮ�องสอน อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม�ฮ�องสอน อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม�ฮ�องสอน เทศบาลเมืองแม�ฮ�องสอน อําเภอเมืองแม�ฮ�องสอน
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลตําบลขุนยวม เทศบาลตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน
2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนไท�จง (เทศบาล ๓) เทศบาลตําบลแม�ลาน	อย อําเภอแม�ลาน	อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนร�มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) เทศบาลตําบลแม�ลาน	อย อําเภอแม�ลาน	อย 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม�ลาน	อย เทศบาลตําบลแม�ลาน	อย อําเภอแม�ลาน	อย 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม�ยวม เทศบาลตําบลแม�ยวม อําเภอแม�สะเรียง 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลตําบลบ	านกาศ องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกาศ อําเภอแม�สะเรียง
จังหวัดแม�ฮ�องสอน

2 ชุด
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1

1.1 61 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านแดนสวรรค, 

ตําบลกุดเชียงหมี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกุดเชียงหมี
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านกุดชุมพัฒนา 
ตําบลกุดชุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา 
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านกุดชุมพัฒนา 
ตําบลกุดชุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา 
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านกุดหิน 
ตําบลกําแมด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกําแมด
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนองตาไก	 
ตําบลกําแมด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกําแมด
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านกําแมด 
ตําบลกําแมด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกําแมด
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 13 บ	านห	วยค	อ 
ตําบลกําแมด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกําแมด
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านหนองบอน ตําบลกุดชุม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 ตําบลหนองเรือ ตําบลกุดชุม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านทรายทอง ตําบลคํานํ้า
สร	าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคํานํ้าสร	าง อําเภอกุด
ชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดยโสธร

รายการ
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(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านคํานํ้าสร	าง ตําบลคํานํ้า

สร	าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคํานํ้าสร	าง อําเภอกุด
ชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านนาโส� ตําบลนาโส�
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาโส� อําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านดงเย็น ตําบลนาโส� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาโส� อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านม�วง ตําบลโพนงาม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโคกศรี ตําบลโพนงาม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านคําม�วง ตําบลย�อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลย�อ อําเภอคําเข่ือนแก	ว 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านลุมพุก ตําบลลุมพุก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก	ว 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านลุมพุก ตําบลลุมพุก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก	ว 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านเมืองเตย ตําบลสงเป�อย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสงเป�อย อําเภอคําเข่ือนแก	ว 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านบุ�งหวาย ตําบลสงเป�อย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสงเป�อย อําเภอคําเข่ือนแก	ว 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านบะยาว ตําบลหนองหมี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหมี อําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านจวงเจริญ ตําบลหนองหมี
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหมี อําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง
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(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านคําผักกูด ตําบลหนอง

แหน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแหน อําเภอกุด
ชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านคําผักหนาม ตําบลหนอง
แหน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแหน อําเภอกุด
ชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโนนประทาย ตําบล
หนองแหน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแหน 
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านคําผักหนาม ตําบลหนอง
แหน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแหน อําเภอกุด
ชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองบัว ตําบลหัวเมือง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6,12 บ	านหนองตุ ตําบลหัว
เมือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหัวเมือง อําเภอมหา
ชนะชัย จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านนาดี และหมู�ที่ 14 บ	าน
นาอุดม ตําบลหัวเมือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหัว
เมือง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านดอนฮี ตําบลสวาท ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสวาท อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 16 บ	านนามน ตําบลกุดชุม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 20 บ	านหนองบัว ตําบลกุดชุม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 ตําบลกู�จาน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกู�จาน อําเภอคําเข่ือนแก	ว จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านสมบูรณ,พัฒนา ตําบลกู�
จาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกู�จาน อําเภอคําเข่ือน
แก	ว จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านคําศิริ ตําบลกู�จาน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกู�จาน อําเภอคําเข่ือนแก	ว 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 10 บ	านเข่ืองคํา ตําบลเข่ือง

คํา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเข่ืองคํา อําเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านดอนยาง ตําบลค	อเหนือ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลค	อเหนือ อําเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านภูถํ้าพระ ตําบลคํานํ้า
สร	าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคํานํ้าสร	าง อําเภอกุด
ชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านดู�ทุ�ง ตําบลดู�ทุ�ง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดู�ทุ�ง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านผือ ตําบลดู�ทุ�ง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดู�ทุ�ง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านคําบอน ตําบลดู�ทุ�ง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดู�ทุ�ง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านดู�ทุ�ง ตําบลดู�ทุ�ง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดู�ทุ�ง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านปCกแฮด ตําบลนาคํา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาคํา อําเภอคําเข่ือนแก	ว 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านบูรพา ตําบลบึงแก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบึงแก อําเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนามแท�ง ตําบลม�วง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลม�วง อําเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านโนนยาง ตําบลลุมพุก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก	ว 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองหาบแห ตําบลลุมพุก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก	ว 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านแหล�งแปaน ตําบลลุมพุก

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก	ว 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านส	มผ�อ ตําบลไทยเจริญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลส	มผ�อ อําเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านนาเงิน ตําบลส	มผ�อ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลส	มผ�อ อําเภอไทยเจริญ จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโนนแดง ตําบลส	มผ�อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลส	มผ�อ อําเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านศรีชุมพร ตําบลส	มผ�อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลส	มผ�อ อําเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านนางาม ตําบลส	มผ�อ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลส	มผ�อ อําเภอไทยเจริญ จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านเหล�าหันทราย ตําบลส	ม
ผ�อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลส	มผ�อ อําเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านใหม�ชมภู ตําบลส	มผ�อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลส	มผ�อ อําเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองขอน ตําบลสิงห, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสิงห, อําเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านดงบัง ตําบลหนองคู ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองคู อําเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2,3 บ	านหนองเรือ ตําบลหนอง
เรือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเรือ อําเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 3 บ	านหนองบัวบาน ตําบลห	วยแก	ง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแก	ง อําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร

1 แห�ง

(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 6 บ	านหัวนา ตําบลห	วยแก	ง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแก	ง อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านคําเกิง ตําบลโคกสําราญ 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสําราญ อําเภอเลิงนกทา
 จังหวัดยโสธร

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 6 สายทาง

(1) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายบ	านโนนยาง - บ	านกําแมด (ช�วงบ	าน
แสนศรี หมู�ที่ 12 ตําบลกําแมด) กว	าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านแดง หมู�ที่ 2 - บ	านเลียบ หมู�ที่ 3,6 
ตําบลโนนทราย กว	าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลโนนทราย อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling สายบ	านบึงแก -บ	านดงจงอาง (หมู�ที่ 7 - หมู�ที่ 5 บ	านชัยชนะ -บ	านดงจงอาง 
ตําบลบึงแก กว	าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร พร	อมไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลบึงแก อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายกุดชุมใน - หัวงัว หมู�ที่ 4 ตําบลกุดชุม
กว	าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,800 ตารางเมตร เทศบาลตําบล
กุดชุมพัฒนา อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวารีราชเดช - หนองขอน
บ	านข้ีเหล็ก หมู�ที่ 4 -บ	านกุดจอก หมู�ที่ 5 ตําบลนํ้าคําใหญ� กว	าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร 
ไหล�ทางดินลูกรังกว	าง 1 เมตร เทศบาลตําบลนํ้าคําใหญ� อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนหินคลุก โดยวิธีซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวันปfาท�าข	าม - 
บ	านหนองยาง หมู�ที่ 10 ตําบลหัวเมือง กว	าง 5 เมตร ยาว 560 เมตร ไหล�ทางลูกรัง
กว	างข	างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 2,800 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) 

ตามแบบมาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 
เทศบาลตําบลเลิงนกทา อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

บ	านนาเวียง องค,การบริหารส�วนตําบลกู�จาน อําเภอคําเข่ือนแก	ว จังหวัดยโสธร
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
บ	านโพธ์ิไทร องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิไทร อําเภอปfาต้ิว จังหวัดยโสธร

1 หลัง



จํานวน หน�วยนับรายการ
4

4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 20 ชุด
(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนกีฬาองค,การบริหารส�วนจังหวัดยโสธร องค,การบริหารส�วนจังหวัดยโสธร 
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนชุมชนบ	านนากอกหนองบก องค,การบริหารส�วนจังหวัดยโสธร 
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดยโสธร อําเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 ห	าธันวาคม เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร,บํารุง เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา อําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลทรายมูล เทศบาลตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตําบลเลิงนกทา อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านกุดเสถียร องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างม่ิง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างลานกีฬาเอนกประสงค, ขนาดกว	าง 23 เมตร ยาว 42 เมตร หมู�ที่ 5 ตําบลสะเตง

นอก องค,การบริหารส�วนจังหวัดยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 แห�ง

2
2.1 25 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ขนาดหอถังสูง 20 ลูกบาศก,เมตร รูปทรงแชมเปญ หมู�ที่ 1 
บ	านสะเก ตําบลกรงป�นัง องค,การบริหารส�วนตําบลกรงป�นัง อําเภอกรงป�นัง จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ขนาดหอถังสูง 20 ลูกบาศก,เมตร รูปทรงแชมเปญ หมู�ที่ 8 
บ	านลือมุ ตําบลกรงป�นัง องค,การบริหารส�วนตําบลกรงป�นัง อําเภอกรงป�นัง จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านบาลาสมิแล 
(ชุมชนอูหยงบาโร�ะ) ตําบลกายูบอเกาะ องค,การบริหารส�วนตําบลกายูบอเกาะ 
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านปfาหวัง ตําบลบันนังสตา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา
 จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ขนาดหอถังสูง 20 ลูกบาศก,เมตร รูปทรงแชมเปญ หมู�ที่ 5 
บ	านตีบุ ตําบลยะต�ะ องค,การบริหารส�วนตําบลยะต�ะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านปาโจ ตําบลยะลา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านกะดูโด�ะ ตําบลสะเอะ 
องค,การบริหารส�วนตําบลสะเอะ อําเภอกรงป�นัง จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านสะป�อง เทศบาลตําบล
ปะแต อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านสะป�อง ตําบลปะแต 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปะแต อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านกาโต�ะ ตําบลปะแต 
เทศบาลตําบลปะแต อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านบาโงยแจเกาะ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดยะลา

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านบาละ (กลุ�มบ	านไร�ใน) 

ตําบลบาละ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบาละ อําเภอกา
บัง จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านคลองปุด ตําบลบาละ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัด
ยะลา

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านคลองชิง ตําบลบาละ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านคลองพี ตําบลบาละ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัด
ยะลา

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านกูวา ตําบลห	วยกระทิง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยกระทิง อําเภอกรงป�นัง 
จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านแบหอ ตําบลห	วยกระทิง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยกระทิง อําเภอกรงป�นัง 
จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านสลาแด ตําบลห	วยกระทิง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยกระทิง อําเภอกรงป�นัง
 จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 ตําบลบาลอ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(20) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน ขนาดหอถังสูง 20 ลูกบาศก,เมตร รูปทรงแชมเปญ หมู�ที่ 2 
บ	านตะโละซูแม ตําบลกรงป�นัง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 
องค,การบริหารส�วนตําบลกรงป�นัง อําเภอกรงป�นัง จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านบือราเปะ ตําบลบันนังสตา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา
 จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านกูวิง ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบาโร�ะ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านโฉลง ตําบลปุโรง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปุโรง อําเภอกรงป�นัง จังหวัดยะลา

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน ขนาดหอถังสูง 20 ลูกบาศก,เมตร รูปทรงแชมเปญ หมู�ที่ 1 
บ	านปาแล ตําบลยะต�ะ องค,การบริหารส�วนตําบลยะต�ะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(25) ขยายเขตท�อจ�ายนํ้าประปา หมู�ที่ 1 บ	านหน	าวัด, หมู�ที่ 3 บ	านปfาพ	อ, หมู�ที่ 4 บ	านปอเยาะ 

ตําบลลําใหม� รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วน
ตําบลลําใหม� อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 12 สายทาง

(1) เสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านดินเสมอ -บ	านไทยพัฒนา หมู�ที่ 4 กว	าง 6 
เมตร ยาว 1,075 หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคีรีเขต อําเภอธารโต จังหวัด
ยะลา

1 สายทาง

(2) เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายตาโงง -มีดิง หมู�ที่ 5 -4 กว	าง 4 เมตร 
ยาว 1,590 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลเนินงาม อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

1 สายทาง

(3) เสริมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายตาเนาะปูเต�ะ -ทับช	าง หมู�ที่ 9 กว	าง 6 เมตร ยาว 
2,100 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตาเนาะปูเต�ะ อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านสนามบินบางลาง -บ	านจาเราะแป
 กว	าง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านเนียง อําเภอเมืองยะลา - บ	านกือยา
 อําเภอยะหา (ช�วงที่ 4) มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 14,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนจังหวัด
ยะลา อําเภอเมืองยะลา , ยะหา จังหวัดยะลา

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายพรุทุ�งคอก -บ	านทุ�งยอ (ยล.ถ.25 -001) หมู�
ที่ 3 มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,740 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตาเซะ อําเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา

1 สายทาง

(7) เสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านมาลา -บ	านบูเก็ตดาราเซ กว	าง 6 
เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

1 สายทาง

(8) เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านบือซู -บ	านจาเราะแป หมู�ที่ 6 กว	าง 6 
เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
บันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านแหร -บ	านบางลาง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,057 
เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา

1 สายทาง

(10) เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านบาละ -บ	านคลองพี กว	าง 6 เมตร ยาว 
1,770 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านจุฬาภรณ, 9 กว	าง 5 เมตร 
ยาว 2,780 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลแม�หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายทาง ยล.2044 บ	านออก -บ	านเหนือ หมู�ที่ 

1,4,5 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,996 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลลําพะยา 
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 ประชาสันต์ิ 
เทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กศีลาตุร

รอฮีม องค,การบริหารส�วนตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 28 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห, องค,การบริหารส�วนจังหวัดยะลา อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านสะเตง เทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านมลายูบางกอก เทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ เทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี เทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 บ	านตลาดเก�า เทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา เทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลําใหม� เทศบาลตําบลลําใหม� อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านกาแป�ะ เทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านกาแป�ะกอตอ เทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ	านกุนุงจนอง เทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 บ	านกาแป�ะฮูลู เทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 6 ประชาสันต์ิ เทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลตําบลบาลอ เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างลานกีฬาอเนกประสงค, ขนาดกว	าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร โรงเรียนบ	านสําราญ

หนองบาก หมู�ที่ 10 ตําบลหนองแคน องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต,
 จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

2
2.1 83 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านดูน ตําบลโนนสวรรค,
ตามแบบแปลนสํานักงานบริหารจัดการนํ้า เทศบาลตําบลโนนสวรรค, อําเภอปทุมรัตต, 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านโพนเงินน	อย 
ตําบลดงครั่งใหญ� ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
ดงครั่งใหญ� อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านโนนสบาย 
ตําบลดงครั่งใหญ� ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
ดงครั่งใหญ� อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านโพนทอง ตําบลดงครั่ง
ใหญ� ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงครั่งใหญ� 
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านโพนข�อย ตําบลทุ�งทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งทอง อําเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 8 บ	านหนองส�วย ตําบลโนนสง�า 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนสง�า อําเภอปทุม
รัตต, จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านหนองบก ตําบล
หนองขุ�นใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขุ�นใหญ�
 อําเภอหนองพอก จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านหนองผือ ตําบลหนอง
หม่ืนถ�าน ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหม่ืน
ถ�าน อําเภออาจสามารถ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านพังหาด ตําบลคูเมือง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลคูเมือง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดร!อยเอ็ด

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ก�อสร	างระบบกรองนํ้าประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านปfาดวน ตําบลคูเมือง ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลคูเมือง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร	อยเอ็ด
1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโนนชัยศรี ตําบลโคกกก
ม�วง ตามแบบสํานักงานบริหารจัดการนํ้า เทศบาลตําบลโคกกกม�วง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านโนนเชียงหวาง ตําบล
โคกกกม�วง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกกกม�วง อําเภอโพนทอง 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 10 บ	านหนองบุ�ง ตําบลโคกกก
ม�วง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกกกม�วง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านยางเลิง ตําบลดอกไม	 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลดอกไม	 อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 13 บ	านตาหยวก ตําบลทุ�ง
หลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทุ�งหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านโนนสะอาด ตําบลทุ�ง
หลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทุ�งหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านนาแซง ตําบลนาแซง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาแซง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านปfาขี ตําบลนาเมือง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านนํ้าคํา ตําบลโนนสวรรค, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโนนสวรรค, อําเภอปทุมรัตต, จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 5 บ	านโคกก�อง ตําบลโพนสูง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพนสูง อําเภอปทุมรัตต, จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 6 บ	านโพธ์ิน	อย ตําบลโพนสูง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพนสูง อําเภอปทุมรัตต, จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 7 บ	านโพธ์ิศรีสวัสด์ิ ตําบลโพนสูง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพนสูง อําเภอปทุมรัตต, จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4,5 บ	านท�าทางเกวียน,บ	านท�า
เย่ียม ตําบลวังหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6,7 บ	านท�าโพธ์ิ,บ	านท�างาม 

ตําบลวังหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนองโก ตําบลศรีสมเด็จ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองเม็ก ตําบลศรีสมเด็จ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหนองบัวน	อย ตําบลเขวา
ทุ�ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขวาทุ�ง อําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล หมู�ที่ 3 บ	านหนองดง ตําบลแคนใหญ� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแคนใหญ� อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านวารีเกษม ตําบลดูกอ่ึง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดูกอ่ึง อําเภอหนองฮี จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองจาน ตําบลดูกอ่ึง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดูกอ่ึง อําเภอหนองฮี จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านม�วงน	อย ตําบลท�าหาดยาว
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าหาดยาว อําเภอโพน
ทราย จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเขวาหรดี ตําบลทุ�งทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งทอง อําเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านผักกาดหญ	า ตําบลนาเลิง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเลิง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านแห� ตําบลนาเลิง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเลิง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโพนยานาง ตําบลนาใหญ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาใหญ� อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองบัว ตําบลนํ้าคํา 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าคํา อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านผักเผ็ด ตําบลนํ้าคํา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าคํา อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านโนนจําปา ตําบลบ	าน
ฝาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านฝาง อําเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านง้ิวเหนือ ตําบลพลับพลา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพลับพลา อําเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านยางกลาง ตําบลพลับพลา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพลับพลา อําเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองแก�ง ตําบล
พลับพลา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพลับพลา อําเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านโพธ์ิใหญ� ตําบลโพธ์ิใหญ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิใหญ� อําเภอพนมไพร 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหนองแวง, หมู�ที่ 11 บ	าน
ท�าโพธ์ิ ตําบลโพธ์ิใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยาการนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิ
ใหญ� อําเภอพนมไพร จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองแค ตําบลม�วงลาด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลม�วงลาด อําเภอจังหาร 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านเมืองทอง ตําบลเมืองทอง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองทอง อําเภอเมือง
ร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านเมืองทอง ตําบลเมือง
ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองทอง อําเภอเมือง
ร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านยางเครือ ตําบลเมืองทุ�ง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองทุ�ง อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนองพันมูล ตําบลเมือง

ทุ�ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองทุ�ง อําเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านสะแบง ตําบลสระบัว ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระบัว อําเภอปทุมรัตต, จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านสระบัว ตําบลสระบัวตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระบัว อําเภอปทุมรัตต, จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� พร	อมวางระบบท�อส�งนํ้า หมู�ที่ 2 บ	าน
ท�าสําราญ ตําบลสว�าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสว�าง
 อําเภอโพนทอง จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 10 บ	านข้ีเหล็ก ตําบลสะอาด
สมบูรณ, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสะอาดสมบูรณ, 
อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านบึงโดน ตําบลแสนชาติ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแสนชาติ อําเภอจังหาร 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านโนนโพธ์ิ ตําบลหนองใหญ�
 ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองใหญ� อําเภอ
โพนทอง จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านดงดิบ ตําบลหนองใหญ� 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองใหญ� อําเภอ
โพนทอง จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโนนลาด ตําบลหนองใหญ�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองใหญ� อําเภอโพนทอง 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านโคกล�าม ตําบลหนอง
ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองใหญ� อําเภอโพน
ทอง จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านโคกสนามชัย ตําบล
หนองใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองใหญ� 
อําเภอโพนทอง จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านข้ีเหล็ก ตําบลห	วยหินลาด
 ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยหินลาด อําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านนํ้าเที่ยง ตําบลห	วยหิน

ลาด ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยหินลาด 
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโนนม�วง ตําบลห	วยหิน
ลาด ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยหินลาด 
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(62) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านหนองแล	ง ตําบลห	วย
หินลาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยหินลาด อําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(63) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านตากแดด ตําบลหัวโทน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหัวโทน อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(64) ก�อสร	างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านดงเกลือ ตําบลคูเมือง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลคูเมือง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(65) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านโนนทัน ตําบลบ	านบาก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านบาก อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(66) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านโนนเหลี่ยม ตําบลบ	าน
บาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านบาก อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(67) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านหนองแซง ตําบลบ	าน
บาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านบาก อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(68) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเหล�าฮก ตําบลหนองผื
อตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(69) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที 5 บ	านปfาม�วง ตําบลหนองผือ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(70) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที 6 บ	านโนนค	อ. ตําบลหนองผือ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(71) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที 7 บ	านวนาทิพย, ตําบลหนองผือ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(72) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 9 บ	านหนองพอก ตําบลรอบเมือง
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลหนองพอก อําเภอ
หนองพอก จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(73) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 15 บ	านอ�างทอง ตําบลรอบเมือง 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลหนองพอก อําเภอ
หนองพอก จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(74) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านบัวคํา ตําบลบัวคํา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(75) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหนองแสง ตําบลบัวคํา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(76) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านเมืองน	อย ตําบลเมือง
น	อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองน	อย อําเภอธวัช
บุรี จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(77) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านหนองมะแซว ตําบลเมือง
น	อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองน	อย อําเภอธวัช
บุรี จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(78) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านสระบัว ตําบลสระบัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระบัว อําเภอปทุมรัตต, 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(79) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านทุ�งประเสริฐ ตําบลหนองขุ�น
ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขุ�นใหญ� อําเภอ
หนองพอก จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(80) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองเรือ ตําบลหนองบัว
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภออาจ
สามารถ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(81) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านไผ�ล	อม ตําบลเชียง
ขวัญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเชียงขวัญ อําเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(82) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านดอนแดง, หมู�ที่ 5 บ	าน
ดอนเงิน , หมู�ที่ 12 บ	านโพธ์ิศรี ตําบลเชียงขวัญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า 
เทศบาลตําบลเชียงขวัญ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

(83) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7,8 บ	านคุยขนาน, หมู�ที่ 11 
บ	านศรีอุดม ตําบลเชียงขวัญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเชียงขวัญ 
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 7 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวทาง Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวง 215 - บ	านคูดินทราย กว	าง
 6 เมตร ยาว 1,633 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต 
กว	างข	างละ 1 เมตร เทศบาลตําบลทุ�งหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 สายทาง
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(2) ซ�อมสร	างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี pavement in -place recycling) สายบ	าน

สวนอ	อย หมู�ที่ 2 - บ	านมะยาง หมู�ที่ 13 ตําบลเมืองน	อย กว	าง 6 เมตร ยาว 1,326 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พร	อมไหล�ทาง องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองน	อย อําเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี pavement in -place recycling) สายบ	าน
หนองเบิด หมู�ที่ 7 - บ	านยางสินไชย หมู�ที่ 6 ตําบลเมืองน	อย กว	าง 6 เมตร ยาว 990 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พร	อมไหล�ทาง องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองน	อย อําเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 สายทาง

(4) เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ (Natural 
Rubber Modified Asphalt Concrete) สายบ	านสงยาง - บ	านข้ีเหล็ก (แยกทางหลวง
หมายเลข 214 - ช�วงบ	านปfาเพิ่ม หมู�ที่ 11 - บ	านข้ีเหล็ก หมู�ที่ 10) ตําบลสะอาดสมบูรณ, มี
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 9,960 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสะอาดสมบูรณ, อําเภอเมือง
ร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

1 สายทาง

(5) เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ (Natural 
Rubber Modified Asphalt Concrete) สายร	อยเอ็ด วาป�ปทุม -บ	านกาหลง (แยกทาง
หลวงหมายเลข 2045 ถึง บ	านกาหลง หมู�ที่ 2) ตําบลสะอาดสมบูรณ, มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
5,820 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสะอาดสมบูรณ, อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัด
ร	อยเอ็ด

1 สายทาง

(6) เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ	านหนองผง หมู�ที่ 6 ตําบลอีง�อง - โรงเรียนดู�น	อย
ประชาสรรค, มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,818 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลอีง�อง อําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร	อยเอ็ด

1 สายทาง

(7) เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ	านค	อ หมู�ที่ 2 - บ	านกุดจอก หมู�ที่ 1 ตําบลอีง�อง 
มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 15,050 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลอีง�อง อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร	อยเอ็ด

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารอเนกประสงค, แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนกีฬาองค,การบริหารส�วนจังหวัดร	อยเอ็ด
 องค,การบริหารส�วนจังหวัดร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านนํ้า

อ	อม องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าอ	อม อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร	อยเอ็ด
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร	อยเอ็ด

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 34 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกีฬาองค,การบริหารส�วนจังหวัดร	อยเอ็ด องค,การบริหารส�วนจังหวัดร	อยเอ็ด อําเภอ
เมืองร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนข้ีเหล็กพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัด
ร	อยเอ็ด

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนทุ�งกุลาประชานุสรณ, องค,การบริหารส�วนจังหวัดร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด 
จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัด
ร	อยเอ็ด

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม เทศบาลเมืองร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดปfาเรไร เทศบาลเมืองร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ เทศบาลเมืองร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ	าม	า เทศบาลเมืองร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร	อยเอ็ด เทศบาลเมืองร	อยเอ็ด อําเภอเมืองร	อยเอ็ด จังหวัด
ร	อยเอ็ด

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเชียงใหม� เทศบาลตําบลเชียงใหม� อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัด
ร	อยเอ็ด

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล 1) เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร	อยเอ็ด

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองพอก เทศบาลตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก 
จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด
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(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนโนนสมบูรณ,ประชารัฐ องค,การบริหารส�วนตําบลภูเขาทอง อําเภอหนองพอก 
จังหวัดร	อยเอ็ด

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 2 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านท�าฉาง หมู�ที่ 3 ตําบลหงาว 

องค,การบริหารส�วนตําบลหงาว อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 3 ตําบลราชกรูด เทศบาล
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 แห�ง

2
2.1 19 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านคอกช	าง ตําบล
กะเปอร, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกะเปอร, อําเภอ
กะเปอร, จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านทับจาก ตําบลบาง
ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า  องค,การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� อําเภอกระ
บุรี จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาผิวดินขนาดกลาง  หมู�ที่ 5 บ	านบางใหญ�ล�าง  
ตําบลบางใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า  องค,การบริหารส�วนตําบลบางใหญ� 
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ�  หมู�ที่ 2 บ	านหินดาด ตําบลหิน
ดาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า  องค,การบริหารส�วนตําบลทรายแดง อําเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านบางสีก้ิม ตําบล
ทรายแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทรายแดง อําเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านบกกราย ตําบล
นํ้าจืด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าจืด อําเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ�มาก  หมู�ที่ 1 บ	านบางแก	วน	อย 
ตําบลบางแก	วตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า     องค,การบริหารส�วนตําบลบางแก	ว 
อําเภอละอุ�น จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านชาคลี ตําบลบางหิน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร, 
จังหวัดระนอง

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดระนอง

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านสํานัก ตําบลม�วง

กลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า  องค,การบริหารส�วนตําบลม�วงกลาง อําเภอ
กะเปอร, จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านกําพวน ตําบลกํา
พวน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัด
ระนอง

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านภูเขาทอง ตําบลกํา
พวน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัด
ระนอง

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านสุขสําราญ ตําบล
กําพวน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ 
จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(13) วางท�อจ�ายนํ้าประปาภายในเขต เทศบาลตําบลนํ้าจืด ความยาวรวม 3,280 เมตร หมู�ที่ 3,4 
บ	านนํ้าจืด ตําบลนํ้าจืด เทศบาลตําบลนํ้าจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านบางปรุงเหนือ 
ตําบลกะเปอร, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกะเปอร, 
อําเภอกะเปอร, จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหินขวา ตําบล
กะเปอร, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกะเปอร, อําเภอ
กะเปอร, จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(16) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมูjที่ 10 บ	านคอกช	าง ตําบลกะเปอร, องค,การบริหารส�วน
ตําบลกะเปอร, อําเภอกะเปอร, จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านปลายคลอง 
ตําบลนํ้าจืด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าจืด อําเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านวังกุ�ม ตําบลบางหิน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร, 
จังหวัดระนอง

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านนาใน ตําบลเชี่ยว
เหลือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนา อําเภอ
กะเปอร, จังหวัดระนอง

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 2 สายทาง

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางนํ้าแดงนอก -เพชรเกษม หมู�ที่ 4 บ	าน ตรอกปรือ หมูที่ 1 
บ	านนํ้าจืดน	อย  ตําบลนํ้าจืดน	อย  หนา  0.05  เมตร  กว	าง  6  เมตร ยาว  2,670 เมตร  
หนา  0.05  เมตร  องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าจืดน	อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(2) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 4 -บ	านแหลมพ�อตา หมู�ที่ 2 บ	าน

แหลมพ�อตา ตําบลบางหิน กว	าง 6 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1
 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร, จังหวัดระนอง

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

มัสยิดอัตเตาฟ�กีย�ะห, เทศบาลตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
1 หลัง



จํานวน หน�วยนับรายการ
4

4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 6 ชุด
(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนบ	านในวง องค,การบริหารส�วนจังหวัดระนอง อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านเขานิเวศน, เทศบาลเมืองระนอง อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนอง อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 4 ตําบลนํ้าคอก 

เทศบาลตําบลนํ้าคอก อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 แห�ง

2
2.1 23 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู� 4 บ	านชากขนุน ต.นาตาขวัญ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ามีท�อจ�ายนํ้าบางส�วน องค,การบริหารส�วนตําบลนาตาขวัญ 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างท�อประปา หมูที่ 7 บ	านมาบขม้ินพัฒนา ตําบลนิคมพัฒนา โดยใช	ท�อ HOPE pn10 
เส	นผ�านศูนย,กลาง 4 น้ิว ยาว 5,800 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านบึงต	นชัน ต.ชากบก ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า (เพิ่มแนวท�อจ�ายนํ้า) เทศบาลตําบลชากบก อําเภอบ	านค�าย
 จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 ตําบลบ	านค�าย ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านค�ายพัฒนา อําเภอบ	านค�าย จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ�มาก พร	อมวางท�อส�งนํ้า หมู�ที่ 5 บ	านอู�ทอง ต.บ	านนา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(6) ขยายเขตท�อประปา ซอย 9 ถึงสาย 13 หมู�ที่ 1 ตําบลมะขามคู� ท�อ PE 160 เมตร PN 6:0 
มม. ยาว 1,832 เมตร เทศบาลตําบลมะขามคู� อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(7) ขยายเขตท�อประปา สาย 13 ซอย 13 ถึง ซอย 36 ตําบลมะขามคู� ท�อ PE 225 เมตร PN 
6:0 มม. ยาว 3,610 เมตร เทศบาลตําบลมะขามคู� อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(8) ขยายเขตท�อประปา สาย 13 ซอย 6 ถึง ซอย 15 ตําบลมะขามคู� ท�อ PE 225 เมตร PN 6:0
 มม. ยาว 8,350 เมตร เทศบาลตําบลมะขามคู� อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 ซอย 9 ต.มะขามคู� ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า (เพิ่มแนวท�อจ�ายนํ้า) เทศบาลตําบลมะขามคู� อําเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดระยอง

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านคลองปfาไม	 ต.กระแสบน 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระแสบน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบหอถังสูง (แชมเปญ) บริเวณศาลาประชาคม หมู�ที่ 8 บ	าน
ป�~นทอง ตําบลกะเฉด โดยก�อสร	างถังเหล็กเก็บนํ้าขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร สูง 15 เมตร 
พร	อมงานฐานราก คศล. พร	อมถังกรองสนิมเหล็กขนาด 30 แกลลอน ต�อนาที องค,การ
บริหารส�วนตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(12) ขยายระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 1 บ	านธงหงส,, หมู�ที่ 6 บ	านตะพุนทอง, หมู�ที่ 9 บ	านคลอง
น	อย และหมู�ที่ 10 บ	านหนองหงส, ตําบลกะเฉด โดยการขยายระบบประปาหมู�บ	าน ด	วยท�อ
 พีวีซี ชั้น 8.5 เส	นผ�านศูนย,กลาง 4 น้ิว ยาว1,600 เมตร เส	นผ�านศูนย,กลาง 3 น้ิว ยาว 
4,200 เมตร เส	นผ�านศูนย,กลาง 2 น้ิว ยาว 350 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกะเฉด 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านยายดา ต.ตะพง ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ� หมุ�ที่ 7 บ	านชุมนุมสูง ต.ทุ�งควายกิน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู� 2 บ	านทุ�งโพธ์ิ ต.นาตาขวัญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า มีท�อจ�ายนํ้าบางส�วน องค,การบริหารส�วนตําบลนาตา
ขวัญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านดอกกราย ต.แม�นํ้าคู	 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�นํ้าคู	 อําเภอปลวกแดง
 จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูง หมู�ที่ 8 บ	านเนินหย�อง ต.วังหว	า ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังหว	า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านเนินโพธ์ิทอง ต.วังหว	า ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังหว	า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก บ	านมาบปfาหวาย หมู�ที่ 5 ตําบล
หนองบัวองค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอบ	านค�าย จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านหนองฆ	อ ตําบลหนอง
บัว องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอบ	านค�าย จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 11 บ	านชากไม	รวก ต.หนอง
ละลอก ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองละลอก 
อําเภอบ	านค�าย จังหวัดระยอง

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูง (ถังแชมเปญ) หมู�ที่ 6 บ	านชากตาด	วง ตําบล

ห	วยยาง ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก,เมตร สูง 15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยาง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูง (ถังแชมเปญ) หมู�ที่ 8 บ	านชากพรวด ตําบล
ห	วยยาง ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก,เมตร สูง 15 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยาง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 26 สายทาง

(1) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCสท,ติกคอนกรีต ถนนสายบ	านสระแก	ว - บ	านสํานักท	อน ช�วงปาก
ซอย 29 หมู�ที่ 6 ตําบลสํานักท	อน ความกว	าง 13 เมตร ความยาว 940 เมตร พร	อม
ก�อสร	างทางเท	าความกว	าง 3 เมตร ความยาว 1,880 เมตร เทศบาลตําบลสํานักท	อน 
อําเภอบ	านฉาง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCสท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี PavementIn - Place Recycling) สายชํา
ฆ	อ - รพช. หมู�ที่ 3,5 ตําบลชําฆ	อ จํานวน 1 สาย มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,000 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลชําฆ	อ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in -Place recycling) สายเนิน
ฆ	อ -สายถนนกะเพรา หมู�ที่ 3,4 ตําบลเนินฆ	อ มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 11,680 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลเนินฆ	อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in -Place recycling) สายเนิน
ฆ	อ -สายเนินทราย หมู�ที่ 1 ตําบลเนินฆ	อ มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 5,820 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลเนินฆ	อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวทางคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ	านนา -บ	านหนองแหวน รย. 0384 หมู�ที่ 1 
ตําบลบ	านนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง กว	าง 6.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หล�ทางลงหินคลุกกว	างข	างละ 1.00 เมตร เทศบาลตําบลบ	านนา อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางหลวงท	องถ่ินหมายเลข 3037 (พลา -กม.16) 
หมู�ที่ 2 และ หมู�ที่ 5 ตําบลพลา โดยทําการ Overlay ผิวจราจรเดิมกว	าง 9 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือคิดเปgนพื้นที่ผิวจราจรไม�น	อยกว�า 9,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลพลา 
อําเภอบ	านฉาง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายทางหลวงท	องถ่ินหมายเลข 3037 
(พลา -กม.16) หมู� 2 , หมู� 4และ หมู�5 ต.พลา โดยทําการขยายผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนก
รีต กว	าง 1.50 ม. ยาว 4,400 เมตร เทศบาลตําบลพลา อําเภอบ	านฉาง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ร.ย. 3056 บ.สองสลึง -สองพี่น	อง หมู�ที่ 2 -5 
ตําบลสองสลึง กว	าง 7 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตําบลสองสลึง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ซ�อมสร	างถนน ค.ส.ล.สายพลงไสว -คลองทุเรียน หมู�ที่ 2,4 ตําบลชากพง ผิวจราจรกว	าง 

7.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเปgนพื้นที่คอนกรีตไม�น	อยกว�า 8,050 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสุนทรภู� เทศบาลตําบลสุนทรภู� อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างผิวทางจราจรแบบยางพาราแอสฟCสท,ติกคอนกรีต สายคลองต	นกล	วย -เต	าปูนหาย
 หมู�ที่ 2,4 ตําบลกะเฉด กว	าง 6 เมตร ยาว 846 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อย
กว�า 5,076 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างผิวทางจราจรแบบยางพาราแอสฟCสท,ติกคอนกรีต สายตะพุนทอง -สองพี่น	อง หมู�ที่
 6 ตําบลกะเฉด กว	าง 6 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
17,824 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCสท,ติกคอนกรีต สายบ	านเขาพัง - บ	านเขาขาด หมู�ที่ 3 ตําบลห	วยทับ
มอญ กว	าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.05 เมตร 
หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,200 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเขาชะเมา
 อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(13) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนโดยวิธีเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลคอนกรีต สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3377 -บ	านชุมแสง หมู�ที่ 6 ตําบลชุมแสง (ตอนที่ 2 แยกเข	าอ�างเก็บนํ้าประแสร,) 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,735 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางพาราแอสฟCลติกคอนกรีต ข	างละ 
1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร, จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(14) ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านหนองกบ -บ	านยายดา หมู�ที่ 1,2,3 ตําบลตะพง 
กว	าง 7 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 14,679 ตาราง
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(15) ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะพงนอก -เนินเสาธง -ชากลาว หมู�ที่ 8,12 ตําบล
ตะพง กว	าง 7 เมตร ยาว 1,695 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 11,865 ตา
ราเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างผิวทางพาราเคพซีล ถนนสายบ	านชุมนุมสูง - บ	านโพธ์ิไทร หมู�ที่ 7 ตําบลทุ�งควาย
กิน กว	าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 19,200
 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างผิวทางพาราเคพซีล ถนนสายบ	านหนองกะพ	อ - บ	านมาบช	างนอน หมู�ที่ 5,6,9 
ตําบลทุ�งควายกิน กว	าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อย
กว�า 12,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(18) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางสาย รย 2041 นาตาขวัญ - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หมู�ที่ 
1,4 ตําบลนาตาขวัญ เสริมผิวทางด	วยแอสฟCสท,ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร มีพื้นที่ไม�น	อย
กว�า 21,800 ตารางเมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาตาขวัญ 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(19) ซ�อมแซมถนนรางระบายนํ้า คสล.รูปตัววี ถนนเข	านํ้าตกเขางวงช	าง หมู�ที่ 12 ตําบลบางบุตร

 ขนาดปากรางกว	าง 1.50 เมตร ยาวรวม 800 เมตร หรือมีพื้นใช	สอยไม�น	อยกว�า 1,200 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบางบุตร อําเภอบ	านค�าย จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(20) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCสท,ติกคอนกรีต สายศาลาแม�เน่ือง -เขาพระบาทสายวัง
ม�านท�าฉุด หมู�ที่ 4 ตําบลบ	านแลง จํานวน 3 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 3,903 ตารางเมตร
 องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(21) ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay ผิวจราจรกว	างประมาณ 6 
เมตร ไหล�ทางผิวพาราแอสฟCสติกคอนกรีต กว	างประมาณข	างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร พื้นที่เฉลี่ยประมาณ 20,584 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพนานิคม อําเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(22) ซ�อมสร	าง ปรับปรุง/ซ�อมแซมหรือบํารุง รักษาถนน โดยวิธีผิวจราจรแบบพาราเคปซิล Para 
cape seal สายมาบพวา -เขาหินแท�น หมู�ที่ 4,7,9,11,14, ตําบลวังหว	า จํานวน 3 ช�วง มี
พื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 19,500 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังหว	า อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(23) ซ�อมสร	างผิวทางแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายคลองนํ้าแดง -บึงตาต	า หมู�ที่ 1 ตําบล
หนองไร� กว	าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลหนองไร� อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(24) ซ�อมสร	างผิวทางจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายมาบใหญ� -วังจันทร, หมู�ที่ 4,8,9 
ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 4 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 15,200
 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(25) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement -PlaceRecycling) 
สายทาง รย 2035 หนองกรับ -โรงนํ้าตาล หมู�ที่ 3 ตําบลหนองบัว กว	าง 8 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอบ	านค�าย จังหวัดระยอง

1 สายทาง

(26) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลาว -บ	านดอนจันทร, หมู�ที่ 1 ตําบลหนอง
ละลอก กว	าง 6 เมตร ยาว 1,725 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองละลอก อําเภอบ	านค�าย จังหวัดระยอง

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ	านค�าย (วัดหวายกรอง) องค,การบริหารส�วนจังหวัดระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน

ชากมะหาด องค,การบริหารส�วนตําบลบางบุตร อําเภอบ	านค�าย จังหวัดระยอง
1 หลัง
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4

4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 42 ชุด
(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต	) เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลทับมา เทศบาลตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตําบลบ	านเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลตําบลบ	านเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอยู�เมืองแกลงวิทยา เทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสุนทรภู� เทศบาลตําบลสุนทรภู� อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลตําบลนิคมพัฒนา องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองบ	านฉาง ๑ (วัดคีรีภาวนาราม) เทศบาลเมืองบ	านฉาง อําเภอบ	านฉาง 
จังหวัดระยอง

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองบ	านฉาง ๒ เทศบาลเมืองบ	านฉาง อําเภอบ	านฉาง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลเมืองบ	านฉาง ๓ เทศบาลเมืองบ	านฉาง อําเภอบ	านฉาง จังหวัด
ระยอง

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลบ	านปลวกแดง เทศบาลตําบลบ	านปลวกแดง อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลบ	านแม�นํ้าคู	 องค,การบริหารส�วนตําบลแม�นํ้าคู	 อําเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง องค,การบริหารส�วนจังหวัดระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ	านค�าย (วัดหวายกรอง) องค,การบริหารส�วนจังหวัด
ระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง องค,การบริหารส�วนจังหวัดระยอง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านปากคลอง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ�มมหาชัยชุมพล เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2 ชุด
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1.1 2 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านห	วยสําโรง หมู�ที่ 14 

ตําบลแก	มอ	น องค,การบริหารส�วนตําบลแก	มอ	น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านหนองตะแคง หมู�ที่ 10 
ตําบลหนองอ	อ องค,การบริหารส�วนตําบลหนองอ	อ อําเภอบ	านโปfง จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

2
2.1 12 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาบาดาล หอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร	อมขยายเขต
ประปาท�อ พีวีซี ขนาด 2.5 น้ิว หมู�ที่ 2 บ	านทุ�งแจง ตําบลแก	มอ	น องค,การบริหาร
ส�วนตําบลแก	มอ	น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาบาดาล หอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.พร	อมขยายเขต
ประปาท�อ พีวีซี ขนาด 2.5 น้ิว หมู�ที่ 9 บ	านเก�ากระเหรี่ยง ตําบลด�านทับตะโก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลด�านทับตะโก 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านบางศรีเพชร 
ตําบลคุ	งกระถิน ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคุ	งกระถิน 
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาล หอถังสูง 30 ลบ.ม. หมู�ที่ 8 บ	านเขาดิน 
ตําบลเขาขลุง องค,การบริหารส�วนตําบลเขาขลุง อําเภอบ	านโปfง จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาล หอถังสูง 30 ลบ.ม. หมู�ที่ 9 บ	านหนองไก�ขัน 
ตําบลเขาขลุง องค,การบริหารส�วนตําบลเขาขลุง อําเภอบ	านโปfง จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาล หอถังสูง 30 ลบ.ม. หมู�ที่ 10 บ	านสัมมาราม
ตําบลเขาขลุง องค,การบริหารส�วนตําบลเขาขลุง อําเภอบ	านโปfง จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาล หอถังสูง 30 ลบ.ม. หมู�ที่ 14 บ	านสัมมาราม
ตําบลเขาขลุง องค,การบริหารส�วนตําบลเขาขลุง อําเภอบ	านโปfง จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาล หอถังสูง 30 ลบ.ม. หมู�ที่ 15 บ	านหนองไก�ขัน 
ตําบลเขาขลุง องค,การบริหารส�วนตําบลเขาขลุง อําเภอบ	านโปfง จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6บ	านห	วยสวนพูล 
ตําบลบ	านบึง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านบึง 
อําเภอบ	านคา จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1บ	านโคกหลวง 
ตําบลแพงพวย องค,การบริหารส�วนตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดราชบุรี

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1บ	านสี่หม่ืน ตําบลสี่หม่ืน

ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสี่หม่ืน อําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านคูหาสวรรค, 
ตําบลสี่หม่ืน ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสี่หม่ืน 
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 1 สายทาง

(1) ปรับปรุงซ�อมสร	างและซ�อมบํารงถนนลาดยางสาย รบ 2074 บ	านหนองสองห	อง 
จํานวน 2 ช�วง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,755 เมตร ตําบลชําแระ อําเภอโพธาราม 
องค,การบริหารส�วนตําบลชําแระ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารอเนกประสงค, แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมือง
บ	านโปfง อําเภอบ	านโปfง จังหวัดราชบุรี

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

องค,การบริหารส�วนตําบลดอนแร� องค,การบริหารส�วนตําบลดอนแร� อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 28 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดราชบุรี ๑ (วัดห	วยปลาดุก อนันต,กูลอุปถัมภ,) 
องค,การบริหารส�วนจังหวัดราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร เทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช�องลม เทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห, เทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมหาธาตุวรวิหาร เทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี เทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเขางู เทศบาลตําบลเขางู อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เทศบาลตําบลหลักเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ	านโปfง อําเภอบ	านโปfง จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ	านโปfง เทศบาลเมืองบ	านโปfง อําเภอบ	านโปfง จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ	านโปfง อําเภอบ	านโปfง จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลกรับใหญ� เทศบาลตําบลกรับใหญ� อําเภอบ	านโปfง 
จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค เทศบาลเมืองโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ, เทศบาลเมืองโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 16 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านน	อย ตําบลโคกลําพาน 

ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกลําพาน อําเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านบางลี่ ตําบลบางลี่ ตาม
แบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางลี่ อําเภอท�าวุ	ง จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านโพธ์ิศรี ตําบลบางงา ตาม
แบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบางงา อําเภอท�าวุ	ง จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านดอนกระต�าย ตําบลโพ
ตลาดแก	ว ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพตลาดแก	ว อําเภอท�าวุ	ง 
จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านนํ้าสร	าง ตําบลดอนดึง 
ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนดึง อําเภอบ	านหม่ี 
จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านกระเบากลักพัฒนา ตําบล
ดอนดึง ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนดึง อําเภอบ	าน
หม่ี จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหอถังสูงแบบบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู�ที่ 10 บ	านวัดเกตุ ตําบลท�าวุ	ง
 ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าวุ	ง อําเภอท�าวุ	ง จังหวัด
ลพบุรี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านคุ	งเทโพ ตําบลบางลี่ ตาม
แบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางลี่ อําเภอท�าวุ	ง จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเขาตากะยาย ตําบลลํา
นารายณ, ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลํานารายณ, 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านท�าศาลา ตําบลลํานารายณ,
 ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลํานารายณ, อําเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านวังแสนดี ตําบลหนองรี 
ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ 
จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดลพบุรี

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านโคกคลี ตําบลหนองรี 

ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ 
จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านทรายทอง ตําบลหนองรี 
ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ 
จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านฝายพัฒนา ตําบลห	วยหิน 
ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยหิน อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านโคกกระถิน ตําบลโคกลํา
พาน ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกลําพาน อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านวิเศษสมบูรณ, ตําบลห	วย
หิน ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยหิน อําเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 12 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางเข	าหนองลาดตะเพียน หมู� 9 ขนาดกว	าง 5
 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าวุ	ง อําเภอท�าวุ	ง จังหวัด
ลพบุรี

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงถนนเสริมผิว Para Asphaltic Concrete สายบ	านเสาธง - บ	านเขาพระงาม ขนาด
กว	าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี
 จังหวัดลพบุรี

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวแอสฟCสท,ติกคอนกรีต หมู�ที่ 5 สายบ	านโคกกะเทียม หมู�ที่ 5 
(ถนนพินธุเสนีย,) กม.0+000 ถึง กม.1+300 ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05
 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกกะเทียม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวแอสฟCสท,ติกคอนกรีต หมู�ที่ 5 สายบ	านโคกกะเทียม (ถนนสายบ	าน
โคกกะเทียม -บ	านหนองกอไผ�) กม.0+000 ถึง กม.1+300 ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกกะเทียม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี

1 สายทาง

(5) ซ�อมแซมถนน คสล. หมู�ที่ 8 สายบ	านโปfงน	อย - ดงตาล ขนาดกว	าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลโคกลําพาน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ	านโปfงน	อย หมู�ที่ 5 ถนนเลียบคลองชลประทานถึงท�อ
ยายมัย ขนาดกว	าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโคกลําพาน อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 สายทาง

(7) ซ�อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายแยก ทล.2243 บ	านบัวชุม หมู�ที่ 2 - 
ทล.2272 ขนาดกว	างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบัวชุม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านกล	วย - วัดมะขามเฒ�า หมู�ที่ 

5 กม.ที่ 0+35 ถึง กม.ที่ 0+400 ขรนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.04 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านกล	วย อําเภอบ	านหม่ี จังหวัดลพบุรี

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างผิวจราจร (ปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต) หมู�ที่ 5 ตําบลสี่คลอง ขนาดกว	าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 1,870 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านข�อย อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนแคปซีล ถนนสายบ	านหนองมะค�า - แหลมชนแดน ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 
5,000 เมตร พร	อมไหล�ทางสองข	าง กว	างข	างละ 1 เมตร ยาว 5,000 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลหนองมะค�า อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

1 สายทาง

(11) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านศรีสวัสด์ิ - วัดถํ้าวิเวกศรี
สวัสด์ิ ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 1,049 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างผิวทางโดยวิธีPara Asphaltic Concrete สาย บ.นํ้าสุด - บ.นครสวรรค, (ตอนที่ 1
 ,ตอนที่ 2) ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.00 
เมตร พร	อมระบบท�อระบายนํ้าหรือท�อระบายนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าสุด อําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารอเนกประสงค, แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ, 
เทศบาลตําบลลํานารายณ, อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

บ	านวังแขม องค,การบริหารส�วนตําบลนิยมชัย อําเภอสระโบสถ, จังหวัดลพบุรี
1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 26 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพุบรี เทศบาลเมืองลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเขาพระงาม เทศบาลตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านโคกสําโรง เทศบาลตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพุบรี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก	วจันทราราม เทศบาลตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโคกสําโรง เทศบาลตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ, เทศบาลตําบลลํานารายณ, อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านหม่ี เทศบาลเมืองบ	านหม่ี อําเภอบ	านหม่ี จังหวัดลพบุรี

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ	านหม่ี 49 เทศบาลเมืองบ	านหม่ี อําเภอบ	านหม่ี จังหวัดลพบุรี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ	านปงแพ�ง หมู�ที่ 2 

ตําบลเสริมขวา องค,การบริหารส�วนตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
1 แห�ง

2
2.1 23 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านผาลาด ตําบลแม�ทะ
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�ทะ อําเภอแม�ทะ 
จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านนํ้าจํา หมู�ที่ 1 ตําบลหลวงใต	
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหลวงใต	 อําเภองาว
จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านวังนิมิตร หมู�ที่ 17 ตําบลร�องเคาะ 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลร�องเคาะ อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านแม�ทะม�วงคํา ตําบลแม�ทะ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�ทะ อําเภอแม�ทะ จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านสะพานหินพัฒนา
ตําบลแม�มอก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�มอก อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านแม�พุเหนือ 
ตําบลเวียงมอก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงมอก
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านบาดาล แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 2
บ	านศาลาไชย ตําบลศาลา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศาลา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านปfาเวียง หมู�ที่ 11 
ตําบลทุ�งกว�าว ตามแบบมาตรฐานมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
ทุ�งกว�าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านนํ้าริน ตําบลนิคมพัฒนา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดลําปาง

รายการ
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(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านใหม� หมู�ที่ 6 ตําบลบ	านเปaา

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเปaา อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านทุ�งม�านพัฒนา หมู�ที่ 11 
ตําบลบ	านเปaา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเปaา 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านไผ�งาม หมู�ที่ 4 ตําบลเมืองมาย
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองมาย อําเภอแจ	ห�ม 
จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านทุ�งฮี หมู�ที่ 1 ตําบลวังทรายคํา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านนํ้าโท	ง ตําบลนาครัว 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม�ทะ 
จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านหนอง หมู�ที่ 4 ตําบลนํ้าโจ	 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนํ้าโจ	 อําเภอแม�ทะ
จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(16) ขยายเขตระบบประปา หมู�ที่ 7 บ	านดอยคํา ตําบลพระบาทวังตวง เทศบาลตําบล
พระบาทวังตวง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านปางอ�าย หมู�ที่ 5 ตําบลเมืองปาน 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบล
เมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านดอนไชย หมู�ที่ 6 ตําบลเมืองปาน 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างอาคารโรงกรองนํ้าระบบประปาผิวดิน แบบขนาดใหญ� พร	อมอาคารโรงสูบนํ้าดิบ 
จํานวน 1 หลัง บ	านห	วยริน หมู�ที่ 1 ตําบลเวียงมอก ตามแบบแปลนมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านไร�พัฒนา 
(ไร�แผ�นดินทอง) ตําบลพิชัย ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหาร
ส�วนตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านนาไหม	 หมู�ที่ 2 ตําบลเมืองมาย
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองมาย 
อําเภอแจ	ห�ม จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านนางาม หมู�ที่ 3 ตําบลเมืองมาย
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองมาย 
อําเภอแจ	ห�ม จังหวัดลําปาง

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านแม�เฮียว ตําบลวังเหนือ 

ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังเหนือ อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 9 สายทาง

(1) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ลป 3198 (ถนนกรม รพช.เดิม) ถนนทางหลวง
ท	องถ่ิน ลป.ถ. 0002 สายบ	านสองแควตะวันออก หมู�ที่ 9 - บ	านสองแควป�นหวาน หมู�ที่ 5 
ตําบลเถินบุรี จํานวน 3 ช�วง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,300 ตารางเมตร เทศบาลตําบลเถินบุรี 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ลป 5126 (ถนนกรม รพช.เพิม) สายบ	านวังหิน
 หมู�ที่ 6 - บ	านวังหินพัฒนา หมู�ที่ 14 ตําบลเถินบุรี พื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,080 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

1 สายทาง

(3) ฉาบผิว Para Slurry Seal Type 3 ลป.ถ 59 -001 สายทางบ	านเหล�า -วัดถํ้าพระสบาย หมู�
ที่ 9 ตําบลบ	านก่ิว มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 15,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านก่ิว
 อําเภอแม�ทะ จังหวัดลําปาง

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างผิวจราจรลาดยางปูทับด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายทางบ	านม�อนหินแก	ว - บ	าน
สาด หมู�ที่ 4 บ	านม�อนหินแก	ว ตําบลวังพร	าว กว	าง 9 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.05 
เมตร เทศบาลตําบลวังพร	าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างฉาบผิวทางลาดยาง para cape seal สายบ	านใหม�พัฒนา หมู�ที่ 8 ตําบลแจ	ซ	อน 
พื้นที่ดําเนินการไม�น	อยกว�า 6,100 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแจ	ซ	อน อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิม (เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต) บ	านถํ้า หมู�ที่ 1 ทางเข	าอ�าง
เก็บนํ้าห	วยชมพูและถํ้าแปดแห�ง ตําบลทุ�งกว�าว กว	าง 6 เมตร ยาว 705 เมตร หนา 0.04 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งกว�าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต) สายบ	านถํ้า หมู�ที่ 1 
เชื่อมบ	านหลวง หมู�ที่ 13 ตําบลทุ�งกว�าว กว	าง 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.04 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งกว�าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านนาปราย หมู�ที่ 3 - บ	านดง หมู�ที่ 2 
ตําบลนายาง กว	าง 5 เมตร ยาว 3,060 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนา
ยาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

1 สายทาง

(9) ซ�อมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเดิมด	วยการเสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย ลป 5337 
บ	านสันข้ีเหล็ก หมู�ที่ 10 ตําบลแม�พริก กว	าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา 
เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

1 หลัง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 28 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวอแก	ววิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ,อนุกูล เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 บ	านเชียงราย เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 บ	านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดปfารวก เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา เทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปfาตันนาครัว เทศบาลตําบลปfาตันนาครัว อําเภอแม�ทะ จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลสิริราช เทศบาลตําบลสิริราช อําเภอแม�ทะ จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลแม�เมาะ เทศบาลตําบลแม�เมาะ อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านแม�สง องค,การบริหารส�วนตําบลร�องเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านห	วยก�อต องค,การบริหารส�วนตําบลร�องเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านหล�าย เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลห	างฉัตร เทศบาลตําบลห	างฉัตร อําเภอห	างฉัตร จังหวัดลําปาง

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างลานกีฬาอเนกประสงค, ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านหนองเงือก 

หมู�ที่ 5 ตําบลแม�แรง เทศบาลตําบลแม�แรง อําเภอปfาซาง จังหวัดลําพูน
1 แห�ง

2
2.1 46 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านฮั่ว ตําบลนาทราย ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านนาห	า ตําบลทากาศ ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทากาศเหนือ อําเภอแม�ทา จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ	านหนองบัว หมู�ที่ 12 ตําบลทากาศ
เหนือ ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทากาศเหนือ อําเภอแม�ทา 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านห	วยไร� ตําบลตะเคียนปม
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะเคียนปม อําเภอทุ�งหัว
ช	าง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูง บ	านต	นผึ้ง หมู�ที่ 2 ตําบลทาแม�ลอบ องค,การ
บริหารส�วนตําบลทาแม�ลอบ อําเภอแม�ทา จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านใหม� ตําบลบ	านปวง ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านปวง อําเภอทุ�งหัวช	าง 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านปfาป�วย ตําบลบ	านโฮ�ง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียงกานต, อําเภอบ	านโฮ�ง 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหนองสูน ตําบลหนอง
ปลาสะวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองปลาสะวาย
 อําเภอบ	านโฮ�ง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองปลาสะวาย ตําบล
หนองปลาสะวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองปลา
สะวาย อําเภอบ	านโฮ�ง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดลําพูน

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านสันมะกรูด ตําบลบ	านแปaน

 ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลท�าเชียงทอง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(11) วางท�อเมนประปาหมู�บ	านบ	านเหมืองลึก หมู�ที่ 2 ตําบลทาทุ�งหลวง เทศบาลตําบลทาทุ�ง
หลวง อําเภอแม�ทา จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านทากู� ตําบลทาปลาดุก ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทาปลาดุก อําเภอแม�ทา จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านผาต้ัง ตําบลทาสบเส	า 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทาสบชัย อําเภอแม�ทา จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านดอยแก	ว ตําบลทาสบเส	า
 ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทาสบชัย อําเภอแม�ทา จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างโรงผลิตนํ้าประปาแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านดอยเวียง ตําบลบ	านธิ 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านธิ อําเภอบ	านธิ จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(16) ขยายท�อเมนส�งนํ้าประปา จากบ	านดอยเวียง หมู�ที่ 9 ถึงบ	านปfาเปา หมู�ที่ 2 ตําบลบ	านธิ 
เทศบาลตําบลบ	านธิ อําเภอบ	านธิ จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างโรงผลิตนํ้าประปา แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 12 บ	านสันต	นค�า ตําบลบ	านธิ 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านธิ อําเภอบ	านธิ จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านวังมุย ตําบลประตูปfา 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลประตูปfา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านต	นแงะ ตําบลประตูปfา 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลประตูปfา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านสะปุ�ง ตําบลม�วงน	อย 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลม�วงน	อย อําเภอปfาซาง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านม�วงน	อย ตําบลม�วงน	อย 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลม�วงน	อย อําเภอปfาซาง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านแม�แรง ตําบลแม�แรง ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�แรง อําเภอปfาซาง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านดอนตอง ตําบลแม�แรง 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแม�แรง อําเภอปfาซาง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านวังดิน ตําบลลี้ ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังดิน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านวังดินใหม� ตําบลลี้ ตาม

แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังดิน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านวังผาง ตําบลวังผาง ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองล�อง จังหวัด
ลําพูน

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านเวียงหนองล�อง ตําบลวัง
ผาง ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองล�อง 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านวังหมุ	น ตําบลวังผาง ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองล�อง จังหวัด
ลําพูน

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านดงเหนือ ตําบลวังผาง 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองล�อง 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านศรีเมืองยู	 ตําบลเวียงยอง 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองยวง ตําบลหนองยวง
 ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองยวง อําเภอเวียงหนองล�อง 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหัวห	วย ตําบลหนองยวง 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองยวง อําเภอเวียงหนองล�อง 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหลุก ตําบลเหมืองง�า ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเหมืองง�า อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านเหมืองจ้ีหลวง ตําบล
เหมืองจ้ี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเหมืองจ้ี อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านฝายแปaน ตําบลเหมืองจ้ี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเหมืองจ้ี อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งข	าวหาง ตําบลตะเคียน
ปม ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะเคียนปม อําเภอ

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านแม�แสม ตําบลตะเคียนปม
 ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะเคียนปม อําเภอทุ�ง
หัวช	าง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง
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(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านห	วยห	าง ตําบลตะเคียนปม

 ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะเคียนปม อําเภอทุ�ง
หัวช	าง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านท�าตุ	ม ตําบลท�าตุ	ม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าตุ	ม อําเภอปfาซาง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองบัว ตําบลท�าตุ	ม 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าตุ	ม อําเภอปfาซาง 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านแม�ลอบ ตําบลปfาพลู ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาพลู อําเภอบ	านโฮ�ง 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านห	วยกองละ ตําบลปfาพลู 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปfาพลู อําเภอบ	านโฮ�ง 
จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านห	วยกาน ตําบลบ	านโฮ�ง 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียงกานต, อําเภอบ	าน
โฮ�ง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 16 บ	านห	วยปาค�า ตําบลบ	านโฮ�ง
 ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเวียงกานต, อําเภอบ	าน
โฮ�ง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านห	วยไซสุขสวัสด์ิ หมู� 15 ตําบลห	วยยาบ 
องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยาบ อําเภอบ	านธิ จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านเหล�ายาวเหนือ ตําบล
เหล�ายาว ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�ายาว 
อําเภอบ	านโฮ�ง จังหวัดลําพูน

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 8 สายทาง

(1) เสริมผิวจราจรด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านดงหลวง - วังหมุ	น หมู�ที่ 5 , 7 ตําบลวัง
ผาง กว	าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนอง
ล�อง จังหวัดลําพูน

1 สายทาง

(2) เสริมผิวถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านขุมเงิน -บ	านแม�เมย หมู�ที่ 1 เชื่อม หมู�ที่ 6 
ตําบลทาขุมเงิน มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 1,920 ตารางเมตร เทศบาลตําบลทาขุมเงิน อําเภอแม�ทา
 จังหวัดลําพูน

1 สายทาง

(3) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองล�อง หมู�ที่ 1 ตําบลหนองล�อง กว	าง 4 เมตร
 ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลหนองล�อง อําเภอเวียงหนองล�อง จังหวัด
ลําพูน

1 สายทาง
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(4) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านวังสะแกง หมู�ที่ 3 ตําบลหนองล�อง กว	าง 5 เมตร

 ยาว 955 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลหนองล�อง อําเภอเวียงหนองล�อง จังหวัด
ลําพูน

1 สายทาง

(5) เสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านล	อง หมู�ที่ 9 ตําบลบ	านโฮ�ง กว	าง 5 เมตร 
ยาว 351 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเวียงกานต, อําเภอบ	านโฮ�ง 
จังหวัดลําพูน

1 สายทาง

(6) เสริมผิวยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางบ	านห	วยแหน -บ	านหล�ายท�า ตําบลปfาไผ� 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,394 เมตร หนา 0.03 เมตร เทศบาลตําบลปfาไผ� อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

1 สายทาง

(7) เสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายเลียบลําเหมืองจ�าแส	 -บ	านหนองช	างคืน บ	านปfา
ขาม หมู�ที่ 5 ตําบลเหมืองง�า กว	าง 6 เมตร ยาว 1,874 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาล
ตําบลเหมืองง�า อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านสะปุ�ง -บ	านบวกบอน หมู�ที่ 3 ตําบลม�วง
น	อย กว	าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลม�วงน	อย อําเภอปfาซาง 
จังหวัดลําพูน

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทากาศ เทศบาล
ตําบลทากาศ อําเภอแม�ทา จังหวัดลําพูน

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านสัน

มะกรูด เทศบาลตําบลท�าเชียงทอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 22 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดลําพูน อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านปfาป�วย องค,การบริหารส�วนจังหวัดลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค,การบริหารส�วนจังหวัดลําพูน องค,การบริหารส�วน
จังหวัดลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลสันปfายางหน�อม เทศบาลเมืองลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลสันปfายางหลวง เทศบาลเมืองลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ	านกลาง (โรงเรียนบ	านกลางวิทยานุกูล) เทศบาลตําบลบ	านกลาง 
(โรงเรียนบ	านกลางวิทยานุกูล) อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค, ๑ เทศบาลตําบลอุโมงค, อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลบ	านธิ (ปfาตาลหม่ืนราษฎร,อุปการ) เทศบาลตําบลบ	านธิ 
อําเภอบ	านธิ จังหวัดลําพูน

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลวังผาง เทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองล�อง จังหวัดลําพูน

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 38 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหนองแต	 ต.ท�าช	างคล	อง

 อ.ผาขาว จ.เลย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลท�าช	างคล	อง อําเภอผา
ขาว จังหวัดเลย

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านห	วยพอด ตําบล
ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย เทศบาลตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านห	วยงา ตําบลโนนปอ
แดง อ.ผาขาว จ.เลย เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านนาหว	าน	อย ตําบลกกสะ
ทอน องค,การบริหารส�วนตําบลกกสะทอน อําเภอด�านซ	าย จังหวัดเลย

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านนาซําแซง ตําบล
เขาหลวง องค,การบริหารส�วนตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านกุดตอเรือ ตําบล
ทรายขาว องค,การบริหารส�วนตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านนาบอน ตําบลนาซ�าว องค,การบริหารส�วนตําบล
นาซ�าว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 3 บ	านนาพระ ตําบลนาพึง ตาม
แบบแปลนของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาพึง อําเภอนาแห	ว จังหวัดเลย

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านซําทอง ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนามาลา อําเภอนาแห	ว จังหวัดเลย

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองสิม ตําบลนา
มาลา องค,การบริหารส�วนตําบลนามาลา อําเภอนาแห	ว จังหวัดเลย

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านวังทอง ตําบลหนอง
หญ	าปล	อง ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหญ	าปล	อง
 อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6บ	านหนองตูม ตําบลห	วยส	ม 
องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยส	ม อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านพรสวรรค, ตําบลโนน
ปอแดง เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านนิยมไทย ตําบลโนนปอ
แดง เทศบาลตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดเลย

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ� (ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า) หมู�

ที่ 2 บ	านบุ�งตาข�าย ตําบลปากปวน เทศบาลตําบลปากปวน อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านโนนสว�าง (คุ	มซํา
รั้ว) ตําบลศรีสงคราม เทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านศรีสงคราม 
ตําบลศรีสงคราม เทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านตูปโกบ ตําบลกกดู� 
องค,การบริหารส�วนตําบลกกดู� อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านท�าเป�บ ตําบลกกดู� 
องค,การบริหารส�วนตําบลกกดู� อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านห	วยเหล็ก ตําบลกกดู� 
องค,การบริหารส�วนตําบลกกดู� อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโคกใหญ� ตําบลโคกใหญ� 
องค,การบริหารส�วนตําบลโคกใหญ� อําเภอท�าลี่ จังหวัดเลย

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านทรายขาวใน ตําบล
ทรายขาว ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทรายขาว อําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 19 บ	านกกซ	อพัฒนา ตําบล
ทรายขาว ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทรายขาว อําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านหนองไฮ ตําบลบ	านเพิ่ม
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเพิ่ม อําเภอผาขาว จังหวัดเลย

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านโนนสว�าง ตําบลบ	านเพิ่ม 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเพิ่ม อําเภอผาขาว จังหวัดเลย

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านห	วยบ�อซืน ตําบล
ห	วยบ�อซืน องค,การบริหารส�วนตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 14 บ	านวังทอง ตําบลผานกเค	า องค,การบริหารส�วน
ตําบลผานกเค	า อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหนองบัว หมู�ที่ 1 ตําบลภู
หอ องค,การบริหารส�วนตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองอีเก	ง ตําบลภูหอ 
องค,การบริหารส�วนตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านสามแยกพัฒนา ตําบลภู
หอ องค,การบริหารส�วนตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านไร�สุขสันต, ตําบลเลยวัง
ไสย, ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเลยวังไสย, อําเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(32) ก�อสร	างระบบประหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านทานตะวัน ตําบลศรีฐาน 

ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
1 แห�ง

(33) ก�อสร	างประปาภูเขา หมู�ที่ 1,2,3 ต.แสงภาตามแบบอะไร แบบอปท.องค,การบริหารส�วน
ตําบลแสงภา อําเภอนาแห	ว จังหวัดเลย

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านกกกอก ต.หนองง้ิว 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองง้ิว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 20 บ	านใหม�ศรีอุบล ตําบล
หนองหญ	าปล	อง ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนอง
หญ	าปล	อง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านนาเชื่อม ตําบลเหล�ากอหก
 ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�ากอหก อําเภอนาแห	ว 
จังหวัดเลย

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านนาลึ่ง ตําบลเหล�ากอหก 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�ากอหก อําเภอนาแห	ว 
จังหวัดเลย

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านนาผักก	าม ตําบลเหล�ากอ
หก ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�ากอหก อําเภอนาแห	ว 
จังหวัดเลย

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 34 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง สายห	วยคะมะ - นายางเหนือ บ	านห	วยคะมะ ตําบลภูกระดึง 
กว	าง 6 เมตร ยาว 7,110 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลภูกระดึง อําเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง สายบ	านท�ายาง - นาแปน ตําบลภูกระดึง กว	าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม	น	อยกว�า 6,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล 
ภูกระดึง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิว Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สายทางบ	านเอราวัณ - บ	านซําทอง หมู�ที่ 10 -11 กว	าง 7 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
เทศบาลตําบลผาอินทร,แปลง อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงถนนผิวลาดยางสายบ	านเด่ิน -บ	านนาเวียง หมู�ที่ ๓ บ	านเด่ิน และ หมู�ที่ ๙ 
บ	านนาเวียง ตําบลด�านซ	าย กว	าง 6 เมตร ยาว 1,765 เมตร หนา 0.05 เมตร 
เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอด�านซ	าย จังหวัดเลย

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงถนนผิวลาดยาง สายบ	านนาทุ�ม - นาหว	า บ	านนาทุ�ม หมู�ที่ ๑๑ บ	านนาหว	า 
หมู�ที่ ๔ ตําบลด�านซ	าย กว	าง 6 เมตร ยาว 1,735 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 1.50 เมตร เทศบาลตําบลศรีสองรัก อําเภอด�านซ	าย จังหวัดเลย

1 สายทาง

(6) ซ�อมแซมถนน (ปูแอสฟCลท,ติก) สายบ	านตูบโกบ - บ	านกกดู� หมู�ที่ 2 , 8 และ 10 
บ	านตูบโกบและบ	านกกดู� จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 23,100ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลกกดู� อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(7) ซ�อมแซมถนน (ปูแอสฟCลท,ติก) สายบ	านห	วยเหล็ก - บ	านกกดู� บ	านห	วยเหล็ก หมู�ที่ 6

ตําบลกกดู� กว	าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลกกดู� อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 สายทาง

(8) ซ�อมแซมถนน (ปูแอสฟCลท,ติก) สายบ	านห	วยเหล็ก - บ	านกําพี้ บ	านห	วยเหล็ก หมู�ที่ 6
บ	านห	วยเหล็ก - หมู�ที่ ๓ บ	านกําพี้ ตําบลกกดู� กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกกดู� อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 สายทาง

(9) ซ�อมถนนลาดยางสายบ	านท�าลี่ - บ	านยาง หมู�ที่ 5 ตําบลท�าลี่ กว	าง 6 เมตร ยาว
5,000 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าลี่
อําเภอท�าลี่ จังหวัดเลย

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ	านห	วย
กาบเปลือย - บ	านปfาซาง หมู�ที่ 3 บ	านห	วยกาบเปลือย - หมู�ที่ ๑๐ บ	านปfาซาง 
ตําบลโนนปfาซาง กว	าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลโนนปfาซาง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย

1 สายทาง

(11) เสริมผิวแอสฟCลท,ติก บ	านศรีภูธร หมู�ที่ 3 บ	านศรีภูธร ตําบลปากชม กว	าง 6 เมตร
ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย

1 สายทาง

(12) ซ�อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวด	วยแอสฟCลท,ติก บ	านโคกหนองแห	ว ตําบลเลยวังไสย, 
กว	าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.03 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเลยวังไสย, 
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟCลต,ติกคอนกรีต สายทางบ	านพวยเด	ง - บ	านหัวขัว
หมู�ที่ 10 บ	านหัวขัว กว	าง 6 เมตร ยาว 1,416 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ
0.50 เมตร เทศบาลตําบลท�าช	างคล	อง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างถนนลาดยางสายธาตุ จอมศรี หมู�ที่ 12 บ	านธาตุพัฒนา ตําบลธาตุ 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 9,000 ตารางเมตร 
หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างถนนลาดยางสายบ	านสงเป�อย - บ	านสูบ หมู�ที่ 8 บ	านผากลางดง ตําบลธาตุ
กว	าง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟCลต,ติก (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สายห	วยม�วง - หนองนาทราย บ	านห	วยม�วง หมู�ที่ 4 - บ	านหนองนาทราย
หมู�ที่ 5 ตําบลนาดินดํา กว	าง ๖ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร เทศบาลตําบลนาดินดํา 
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟCลต,ติกคอนกรีต สายเจริญสุข - ทรัพย,มงคล
บ	านเจริญสุขหมู�ที่ 8 - บ	านทรัพย,มงคล หมู�ที่ 7 ตําบลนาดินดํา กว	าง 6 เมตร 
ยาว 4,100 เมตร เทศบาลตําบลนาดินดํา อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 สายทาง

(18) ปรับปรุงผิวทางโดยเสริมผิวพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านถ่ิน หมู�ที่ 3 ตําบลนาโปfง
มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลนาโปfง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(19) ปรับปรุงผิวทางโดยเสริมผิวพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านนาโปfง หมู�ที่ ๒ ตําบลนาโปfง 

ขนาดผิวจราจรไม�น	อยกว�า 5,000 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลนาโปfง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 สายทาง

(20) ปรับปรุงถนนแอสฟCลต,ติก สายบ	านนาอ	อ - ท�ามะนาว - บ	านวังแคน หมู�ที่ 2 - 4 
ตําบลนาอ	อ กว	าง 6 เมตร ยาว 3,935 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลนาอ	อ
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 สายทาง

(21) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านนาอ	อ - วัดถํ้าผาปูf บ	านนาอ	อ หมู�ที่ 9 
บ	านนาอ	อ ตําบลนาอ	อ กว	าง 4 เมตร ยาว 1,045 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 0.50 เมตร เทศบาลตําบลนาอ	อ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 สายทาง

(22) ซ�อมแซมถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ	านวังประทุม -
บ	านเหล�าใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านเหล�าใหญ� กว	าง 8 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร	อมก�อสร	างรางระบายนํ้าดาดคอนกรีต ยาว 270 เมตร เทศบาลตําบลเอราวัณ 
อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

1 สายทาง

(23) ซ�อมแซมถนนลาดยางในหมู�บ	าน สายบ	านหัวฝาย หมู�ที่ 4 ,16 กว	าง 6 เมตร 
ยาว 1,702 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลเอราวัณ อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

1 สายทาง

(24) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (บนพื้นลาดยาง) บ	านนาซําแซง หมู�ที่ 5 
ตําบลเขาหลวง ผิวจราจรกว	าง 5 เมตร ยาว 1,105 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 สายทาง

(25) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพ (แยก) ทล.2115 - บ	านร�องไผ� หมู�ที่ 3
ตําบลโคกใหญ� จํานวน 4 จุด มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,153 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลโคกใหญ� อําเภอท�าลี่ จังหวัดเลย

1 สายทาง

(26) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต หมู�ที่ 1,2,7 บ	านปลาบ�า,
สองคอน นํ้าทบ ตําบลปลาบ�า กว	าง 4 เมตร ยาว 7,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลปลาบ�า อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

1 สายทาง

(27) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านช�องฝาง - บ	านศรีรักษา หมูที่ 5 - 6 
ตําบลผานกเค	า กว	าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลผานกเค	า อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

1 สายทาง

(28) ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต หมู�ที่ 5,9 บ	านเม่ียง 
ตําบลหนองผือ กว	าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 1.00 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองผือ อําเภอท�าลี่ จังหวัดเลย

1 สายทาง

(29) ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต หมู�ที่ 4 บ	านขอนแก�น 
ตําบลหนองผือ กว	าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 1.00 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองผือ อําเภอท�าลี่ จังหวัดเลย

1 สายทาง

(30) ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต หมู�ที่ 6,2 บ	านปากห	วย 
ปากคานตําบลหนองผือ กว	าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 1.00 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองผือ อําเภอท�าลี่ จังหวัดเลย

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(31) ซ�อมสร	างผิวจราจรลาดยางพาราเคพซีลสายบ	านนํ้าพุพัฒนา บ	านวังเดือนห	า หมู�ที่ 3

บ	านนํ้าพุพัฒนา ตําบลห	วยสีเสียด กว	าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 1.00 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยสีเสียด อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 สายทาง

(32) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านชมเจริญ หมู�ที่ 6 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลชมเจริญ
อําเภอปากชม จังหวัดเลย

1 สายทาง

(33) บํารุงผิวถนน (แอสฟCลท,ติกคอนกรีต) สายทาง ลย.5184 หมู�ที่ 1 บ	านท�าข	าม - หมู�ที่ 6
บ	านโพนสว�าง ตําบลชัยพฤกษ, กว	าง 6 เมตร ยาว 830 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ชัย พฤกษ, อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 สายทาง

(34) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านซําทอง หมู�ที่ 4 บ	านซําทอง ตําบลนามาลา
กว	าง 6 เมตร ยาว 3,220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 19,320 ตาราง
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนามาลา อําเภอนาแห	ว จังหวัดเลย

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดินดํา เทศบาลตําบล
นาดินดํา อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

บ	านห	วยนํ้าเมย องค,การบริหารส�วนตําบลปากหมัน อําเภอด�านซ	าย จังหวัดเลย
1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 38 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านขอนแดง องค,การบริหารส�วนจังหวัดเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านฟากนา องค,การบริหารส�วนจังหวัดเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเหมืองแบ�งวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนศรีสะอาด เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว�าง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 บ	านภูบ�อบิด เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 บ	านหนองผักก	าม เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลนาดินดํา เทศบาลตําบลนาดินดํา อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโปfง เทศบาลตําบลนาโปfง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลนาอ	อ เทศบาลตําบลนาอ	อ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านติดต�อ เทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1) เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลธาตุ เทศบาลตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลท�าลี่ เทศบาลตําบลท�าลี่ อําเภอท�าลี่ จังหวัดเลย
2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลนาด	วง เทศบาลตําบลนาด	วง อําเภอนาด	วง จังหวัดเลย

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ	านบุ�งไสล� เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนปวนพุวัฒนา องค,การบริหารส�วนตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 191 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลถังเก็บนํ้าแชมเปญ 20 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 4 

บ	านกระหวัน ตําบลกระหวัน ตามแบบของเทศบาลตําบลกระหวันกําหนด เทศบาลตําบล
กระหวัน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 22 บ	านหนองแมว ตําบลโดด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านบก ตําบลเมืองจันทร, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองจันทร, อําเภอเมืองจันทร, จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านหนองโน ตําบลเมือง
จันทร, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองจันทร, อําเภอเมืองจันทร, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 19 บ	านม�วงน	อย ตําบลเมือง
จันทร, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองจันทร, อําเภอเมืองจันทร, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 21 บ	านสวัสดี ตําบลเมืองจันทร,
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองจันทร, อําเภอเมืองจันทร, จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 25 บ	านหนองเรือ ตําบลเมือง
จันทร, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองจันทร, อําเภอเมืองจันทร, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 7 บ	านเป�อย ตําบลส	มปfอย ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลส	มปfอย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งขนวน ตําบลสวน
กล	วย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสวนกล	วย อําเภอกันทรลักษ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านสวนกล	วย ตําบลสวน
กล	วย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสวนกล	วย อําเภอกันทรลักษ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดศรีสะเกษ

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านมะลิวัลย, ตําบลสวนกล	วย

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสวนกล	วย อําเภอกันทรลักษ, จังหวัดศรี
สะเกษ

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านสวนสวรรค, ตําบลสวน
กล	วย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสวนกล	วย อําเภอกันทรลักษ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 6 บ	านตาต่ิง ตําบลสําโรงพลัน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านไทร ตําบลสําโรงพลัน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 10 บ	านตาจวน ตําบลสําโรงพลัน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 16 บ	านกันทก ตําบลสําโรง
พลัน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านณรงค, ตําบลกุดเสลา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่16 บ	านโนนพิทักษ, ตําบลกุด
เสลา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดเสลา อําเภอกันทร
ลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านม�วงหนองยาว ตําบลกู� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกู� อําเภอปรางค,กู� จังหวัดศรี
สะเกษ

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านผือพัฒนา ตําบลกู� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกู� อําเภอปรางค,กู� จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านยางโทน ตําบลแข	 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแข	 อําเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านนาส�อง ตําบลแข	 ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแข	 อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านลุมพุก ตําบลโคกตาล 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านคลองแก	ว ตําบลโคกตาล 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านนาศิลา ตําบลโคกตาล 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองจะกง ตําบลจะกง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจะกง อําเภอขุขันธ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านอาลัย ตําบลจะกง ตาม
แบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจะกง อําเภอขุขันธ, จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 12 บ	านหนองรุง ตําบลจะกง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจะกง อําเภอขุขันธ, จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านชาดโง ตําบลโจดม�วง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโจดม�วง อําเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านโจดม�วง ตําบลโจดม�วง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโจดม�วง อําเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 13 บ	านหนองหอย ตําบลดวน
ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดวนใหญ� อําเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 18 บ	านดวนใหญ� ตําบลดวน
ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดวนใหญ� อําเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโนนเจริญ ตําบลด�าน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลด�าน อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านดู� หมู�ที่ 11 ตําบลดู� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดู� อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านหนองสะแตง - หนอง
หว	า ตําบลตาโกน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาโกน 
อําเภอเมืองจันทร, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านบก ตําบลตูม ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตูม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านสามสิบเอ็ดพัฒนา 
ตําบลตูม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตูม อําเภอศรีรัตนะ
 จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านเจ่ีย ตําบลทาม ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย, จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านผึ้ง ตําบลทาม ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย, จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3,10 บ	านหมัด ตําบลทาม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย, จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4,7 บ	านผึ้ง ตําบลทาม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย, จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5,12 บ	านผึ้ง ตําบลทาม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทาม อําเภอกันทรารมย, จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6,15 บ	านทุ�งสว�าง ,หนองผักไหม 
ตําบลทุ�งสว�าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งสว�าง 
อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านโนนสะอาด ตําบลทุ�ง
ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทร	พยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งใหญ� อําเภอกันทร
ลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านห	วยไม	งาม ตําบลทุ�ง
ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทร	พยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งใหญ� อําเภอกันทร
ลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโนนแกด ตําบลทุ�ม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�ม อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านนาละเวีย ตําบลนิคมพัฒนา
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านสวายเพ็ง ตําบลนิคม

พัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุ
ขันธ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านนิคมเขต 7 ตําบลนิคม
พัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุ
ขันธ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านหนองปลาดุก ตําบลนิคม
พัฒนา ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมพัฒนา 
อําเภอขุขันธ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านดอนขะยอม ตําบลโนน
คูณ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุม
น	อย จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านกันตรวจ ตําบลโนนปูน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านนิคม 2 ตําบลบ�อแก	ว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อแก	ว อําเภอวังหิน จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านสร	างกกเกษ ตําบลบ�อ
แก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อแก	ว อําเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 6 บ	านโนนเป�อย ตําบลบัวน	อย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวน	อย อําเภอกันทรารมย, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านจอมทอง ตําบลบึงบอน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน	อย 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 9 บ	านพิทักษ, ตําบลปราสาทเยอ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านปรือใหญ� ตําบลปรือใหญ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปรือใหญ� อําเภอขุขันธ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 16 บ	านหนองอาเสร ตําบลปรือ
ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปรือใหญ� อําเภอขุขันธ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 14 บ	านผักหม ตําบลปะอาว ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปะอาว อําเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านอะโพน ตําบลผือใหญ� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลผือใหญ� อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(62) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านหนองไผ� ตําบลพยุห, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพยุห, อําเภอพยุห, จังหวัดศรี
สะเกษ

1 แห�ง

(63) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโนนแฝก ตําบลพราน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(64) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านทุ�งเลน ตําบลพราน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(65) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านสะเอิง ตําบลพิมาย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพิมาย อําเภอปรางค,กู� 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(66) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านขามฆ	อง ตําบลพิมาย
เหนือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพิมายเหนือ อําเภอ
ปรางค,กู� จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(67) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านแคน ตําบลพิมายเหนือ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพิมายเหนือ อําเภอปรางค,กู� 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(68) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านโพธ์ิสามัคคี ตําบลพิมาย
เหนือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพิมายเหนือ อําเภอ
ปรางค,กู� จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(69) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านชาดโพธ์ิน	อย ตําบลพิมาย
เหนือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพิมายเหนือ อําเภอ
ปรางค,กู� จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(70) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 10 บ	านหว	าสามัคคี ตําบลพิมาย
เหนือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพิมายเหนือ อําเภอ
ปรางค,กู� จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(71) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านปรือ ตําบลโพธ์ิวงศ, 
องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิวงศ, อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(72) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโพธ์ิศรี ตําบลโพธ์ิศรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิศรี อําเภอปรางค,กู� 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(73) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านดงตาดทอง ตําบลโพธ์ิ

ศรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิศรี อําเภอปรางค,กู� 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(74) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านหนามแท�ง ตําบลโพธ์ิศรี
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิศรี อําเภอปรางค,กู� 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(75) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านกอกหวานใต	 ตําบลโพธ์ิ
ศรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิศรี อําเภอปรางค,กู� 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(76) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1,12 บ	านกอกหวาน ,บ	านกอก
หวานใต	 ตําบลโพธ์ิศรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิ
ศรี อําเภอปรางค,กู� จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(77) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6,11 บ	านหนองบัวบัลลังก, , บ	าน
สนวน ตําบลโพธ์ิศรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิศรี 
อําเภอปรางค,กู� จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(78) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านโพนยาง ตําบลโพนยาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(79) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านปfาชาติ ตําบลโพนยาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(80) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโพนเพ็ก ตําบลโนนเพ็ก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(81) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านหนองคูเหนือ ตําบล
โพนยาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนยาง อําเภอวัง
หิน จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(82) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านโนน ตําบลเมืองคง 
ตามแบบมตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(83) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก (กุดอิเฒ�า) หมู�ที่ 15 บ	านร�องอโศก 
ตําบลเมืองคง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองคง 
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(84) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งศักด์ิ ตําบลลมศักด์ิ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลมศักด์ิ อําเภอขุขันธ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(85) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านบก ตําบลลมศักด์ิ ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลมศักด์ิ อําเภอขุขันธ, จังหวัดศรี
สะเกษ

1 แห�ง

(86) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านพิทักษ,สันติ ตําบลละเอาะ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลละเอาะ อําเภอนํ้าเกลี้ยง 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(87) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านทุ�งสว�าง ตําบลละเอาะ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลละเอาะ อําเภอนํ้าเกลี้ยง 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(88) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านเชือก ตําบลละเอาะ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลละเอาะ อําเภอนํ้าเกลี้ยง จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(89) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านนวลละออ ตําบลละเอาะ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลละเอาะ อําเภอนํ้าเกลี้ยง 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(90) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านตะเคียนเหนือ ตําบลศรี
แก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีแก	ว อําเภอศรีรัตนะ
 จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(91) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 5 บ	านตาฮีง ตําบลศรีตระกูล 
ตามกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีตระกูล อําเภอขุขันธ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(92) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหนองใหญ� ตําบลศรีโนน
งาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(93) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองหัวลิง ตําบลศรีโนน
งาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(94) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 9 บ	านหนองโบสถ, ตําบลศรีโนน
งาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(95) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านหนองทุ�ม ตําบลศรี
สําราญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีสําราญ อําเภอวัง
หิน จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(96) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหนองขาม ตําบลสร	างป�~ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างป�~ อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(97) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านเขวิก ตําบลสะเดาใหญ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสะเดาใหญ� อําเภอขุขันธ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(98) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านภูมิเต๊ียบ ตําบลสะเดา

ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสะเดาใหญ� อําเภอขุ
ขันธ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(99) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านจะกอง ตําบลสะพุง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสะพุง อําเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(100) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านกันตม ตําบลสังเม็ก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(101) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโนนสว�างหนองตึก ตําบล
เสาธงชัย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเสาธงชัย อําเภอ
กันทรลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(102) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านโนนใหญ� ตําบลเสียว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(103) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านโคกก่ี ตําบลโสน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโสน อําเภอขุขันธ, จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(104) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านไพรวรรณพัฒนา ตําบล
โสน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโสน อําเภอขุขันธ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(105) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 16 บ	านโนนสว�าง ตําบลโสน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโสน อําเภอขุขันธ, จังหวัดศรี
สะเกษ

1 แห�ง

(106) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3,14 บ	านหนองคล	า, บ	าน
หนองคล	าใต	 ตําบลโสน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโสน
 อําเภอขุขันธ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(107) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านเอก ตําบลหญ	าปล	อง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหญ	าปล	อง อําเภอเมืองศรีสะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(108) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านหนองงูเหลือม ตําบล
หนองงูเหลือม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองงูเหลือม
 อําเภอเบญจลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(109) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโนนจักจ่ัน ตําบลหนองงู
เหลือม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอ
เบญจลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(110) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านหนองเต�ากล ตําบลหนอง

งูเหลือม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองงูเหลือม 
อําเภอเบญจลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(111) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านหนองชนะ ตําบลหนองงู
เหลือม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอ
เบญจลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(112) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหนองไผ� ตําบลหนองม	า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม	า อําเภอโพธ์ิศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(113) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองแวง ตําบลหนองม	า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม	า อําเภอโพธ์ิศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(114) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหนองหิน ตําบลหนองม	า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม	า อําเภอโพธ์ิศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(115) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านกะป� ตําบลหนองม	า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม	า อําเภอโพธ์ิศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(116) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองนาคู ตําบลหนอง
หมี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหมี อําเภอราษีไศล
 จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(117) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองหมี ตําบลหนองหมี
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหมี อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(118) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 17 บ	านโนนเจริญ ตําบลหนอง
หมี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหมี อําเภอราษีไศล
 จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(119) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหนองบัวใหญ� ตําบล
หนองหว	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหว	า อําเภอ
เบญจลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(120) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านโนนเชียงสอน ตําบล
หนองหว	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหว	า อําเภอ
เบญจลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(121) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโนนเชียงสี ตําบลหนอง
หว	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหว	า อําเภอเบญจ
ลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(122) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านโนนคูณน	อย ตําบล

หนองหว	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหว	า อําเภอ
เบญจลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(123) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านหนองหว	าน	อย ตําบล
หนองหว	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหว	า อําเภอ
เบญจลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(124) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านหนองหว	าใหม� ตําบล
หนองหว	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหว	า อําเภอ
เบญจลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(125) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านสําโรงน	อย ตําบลหนอง
ห	าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองห	าง อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(126) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านบาก ตําบลหนองอ่ึง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองอ่ึง อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(127) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านปราสาท ตําบลห	วยใต	 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยใต	 อําเภอขุขันธ, จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(128) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านกระทุ	ม ตําบลห	วยทับทัน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยกรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยทับทัน อําเภอห	วยทับทัน
 จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(129) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านนานวล ตําบลหว	านคํา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหว	านคํา อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(130) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านอรุณพัฒนา ตําบลหัวเสือ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหัวเสือ อําเภอขุขันธ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(131) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านตาทึง ตําบลหัวเสือ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหัวเสือ อําเภอขุขันธ, จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(132) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านจมะ ตําบลอีเซ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลอีเซ อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(133) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหนองไฮ ตําบลอีปาด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลอีปาด อําเภอกันทรารมย, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(134) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านไพรพะยอม ตําบลกล	วย

กว	าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกล	วยกว	าง อําเภอ
ห	วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(135) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านโนนคูณ ตําบลกุดเสลา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทร	พยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(136) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านดู� ตําบลขุนหาญ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขุนหาญ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(137) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโคกระเวียง ตําบลขุนหาญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขุนหาญ อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(138) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านแดง ตําบลขุนหาญ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขุนหาญ อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(139) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านครั่ง ตําบลดู� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดู� อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(140) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านตาซุน ตําบลทุ�งใหญ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งใหญ� อําเภอกันทรลักษ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(141) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านโนนคูณ ตําบลโนนค	อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนค	อ อําเภอโนนคูณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(142) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านหนองสามขา ตําบลโนน
ค	อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนค	อ อําเภอโนนคูณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(143) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านโปร�ง ตําบลโนนค	อ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนค	อ อําเภอโนนคูณ จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(144) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 16 บ	านโนนศรีทอง ตําบลโนน
ค	อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนค	อ อําเภอโนนคูณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(145) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านปราสาทเยอ ตําบลปราสาท
เยอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพร
บึง จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(146) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหนองพัง ตําบลปราสาทเยอ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(147) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนอง ตําบลโพนค	อ ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนค	อ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(148) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหนองเมย ตําบลเมือง
หลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองหลวง อําเภอ
ห	วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(149) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านสะพุงน	อย ตําบลศรีแก	ว
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีแก	ว อําเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(150) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านศรีโพธ์ิแก	ว ตําบลศรีแก	ว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีแก	ว อําเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(151) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านโนนดู� ตําบลศรีสําราญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีสําราญ อําเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(152) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านตายู ตําบลสระเยาว, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระเยาว, อําเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(153) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านหนองโดน ตําบลสระ
เยาว, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระเยาว, อําเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(154) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านสร	างป� ตําบลสร	างป�~ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างป�~ อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(155) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านด�าน ตําบลสร	างป�~ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างป�~ อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(156) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านสร	างแก	ว ตําบลสร	างป�~ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างป�~ อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(157) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านสร	างป�~ ตําบลสร	างป�~ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างป�~ อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(158) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านบัวเตย ตําบลหนองแก	ว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแก	ว อําเภอเมืองศรีสะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(159) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านปลาขาว ตําบลหนองแค 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(160) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโนนสูง ตําบลหนองแค 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(161) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านเหล�าโดน ตําบลหนองแค
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(162) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 16 บ	านมะยาง ตําบลหนองแค 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(163) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านหนองงูเหลือม ตําบล
หนองงูเหลือม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองงูเหลือม
 อําเภอเบญจลักษ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(164) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านห	วย ตําบลห	วยตามอญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยตามอญ อําเภอภูสิงห, 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(165) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหนองเขียน ตําบลห	วยตา
มอญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยตามอญ อําเภอภู
สิงห, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(166) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโพธ์ิไทร ตําบลห	วยตา
มอญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยตามอญ อําเภอภู
สิงห, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(167) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านสร	างเรือ ตําบลห	วยทับทัน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยทับทัน อําเภอห	วยทับ
ทัน จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(168) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 13 บ	านหนองตอ ตําบลโดด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโดด อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(169) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 21 บ	านพร	าว ตําบลบุสูง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบุสุง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(170) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 10 บ	านปfาม�วง ตําบลเมืองคง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(171) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านทุ�งขนวนเหนือ ตําบล
สวนกล	วย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสวนกล	วย อําเภอกันทรลักษ,
 จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(172) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านชําแระ ตําบลสําโรง

พลัน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(173) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านหัวช	าง ตําบลสําโรง
พลัน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(174) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านแกงเลี้ยว ตําบลหนองใหญ�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองใหญ� อําเภอเมืองจันทร, จังหวัด
ศรีสะเกษ

1 แห�ง

(175) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านสงยาง ตําบกุง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(176) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านมะหลี่ ตําบกุง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะ
เกษ

1 แห�ง

(177) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 13 บ	านกุง ตําบกุง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(178) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1, 11 บ	านดู� ตําบลดู� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดู� อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(179) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหนองแคน ตําบลตะดอบ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(180) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเด่ือ ตําบลผือใหญ� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลผือใหญ� อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(181) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านไผ� ตําบลไผ� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไผ� อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(182) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านสามขา ตําบลเสียว ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเสียว อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(183) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านตลาด ตําบลเสียว ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเสียว อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(184) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านหนองบัวทอง ตําบล
หนองบัวดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัวดง 
อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง
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(185) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านจาน ตําบลหนองม	า ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม	า อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(186) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านหนองม	า ตําบลหนองม	า 
ตําบลหนองม	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม	า 
อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(187) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองม	า ตําบลหนองม	า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม	า อําเภอโพธ์ิศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(188) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านจานแสนคํา ตําบลหนอง
ม	า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม	า อําเภอโพธ์ิศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(189) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหนองแวง ตําบลหนองแวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแวง อําเภอกันทรา
รมย, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

(190) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านโนน ตําบลอีเซ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลอีเซ อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรี
สะเกษ

1 แห�ง

(191) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านนิคมซอย 6 ตําบลนิคม
พัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุ
ขันธ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 3 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด	วยยางคุณภาพ สายแยก
ทางหลวงแผ�นดิน 220 บ	านธาตุ หมู�ที่ 4 เชื่อมบ	านดงยาง หมู�ที่ 16 ตําบลธาตุ มีพื้นที่
ไม�น	อยกว�า 10,200 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลธาตุ อําเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด	วยยางคุณภาพ สายแยก
ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 220 บ	านธาตุ หมู�ที่ 1 เชื่อมบ	านดงยาง หมู�ที่ 16 ตําบลธาตุ
มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 4,740 ตารางเมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลธาตุ
 อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิวทางลาดยางแบบ Asphalt concrete สายบ	านหว	าน หมู�ที่ 2 ไปบ	านนํ้าอ	อม
น	อย หมู�ที่ 6 ตําบลหว	านคํา กว	าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลหว	านคํา อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนบ	านหนองมะเกลือ
องค,การบริหารส�วนตําบลโนนค	อ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

1 หลัง
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2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านกะ
กํา องค,การบริหารส�วนตําบลตะเคียน อําเภอขุขันธ, จังหวัดศรีสะเกษ

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลดวนใหญ� (รวมศูนย,) องค,การบริหารส�วนตําบลดวนใหญ� อําเภอวัง
หิน จังหวัดศรีสะเกษ

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 100 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกระดุมทองวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะกษ

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย, องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนจิกสังข,ทองวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนดงรักวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนด�านอุดมศึกษา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
 จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนไตรมิตร องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนาแก	ววิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบกวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านปราสาท องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านเป�อยนาสูง องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านเพียนาม องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านสิริขุนหาญ องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนปรือใหญ�วิทยบัลลังก, องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนผักแพววิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนโพธ์ิธาตุประชาสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโพธ์ิวงศ,วิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโพธ์ิศรีสุวรรณวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเมืองจันทร,วิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(30) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนร�มโพธ์ิวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(31) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนราษีไศล องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(32) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนแวงแก	ววิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(33) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนศรีแก	วพิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(34) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(35) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสายธารวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(36) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนหนองถ�มวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(37) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองทุ�มศรีสําราญวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(38) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองหว	าประชาสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(39) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหวายคําวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(40) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(41) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ, เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(42) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(43) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 บ	านโนนสํานักมิตรภาพที่ 121 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
อําเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(44) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม�วง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(45) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 6 ม่ิงเมือง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(46) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 7 บ	านหนองตะมะพันทาโนนกอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
อําเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(47) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลปfาไม	) เทศบาลเมืองกันทรลักษณ, อําเภอกันทรลักษ, 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(48) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านบกบ�างถ�อนหนองขุน องค,การบริหารส�วนตําบลผักแพว อําเภอกันทรารมาย, 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(49) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนบ	านหนองมะเกลือ องค,การบริหารส�วนตําบลโนนค	อ อําเภอโนนคูณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด

(50) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ�) เทศบาลตําบลห	วยทับทัน อําเภอห	วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 2 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านคําสะอาด หมู�ที่ 12 

ตําบลคําสะอาด องค,การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านหนองแค หมู�ที่ 2 
ตําบลค	อใต	 องค,การบริหารส�วนตําบลค	อใต	 อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

2
2.1 51 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านง้ิว ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านกลาง ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านค	อใหญ� ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านกลาง เทศบาลตําบล
กุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหนองไผ�ยาว 
ตําบลพันนา ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลพันนา อําเภอสว�างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 18 บ	านห	วยหีบรุ�งอรุณ 
ตําบลตองโขบ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลตองโขบ 
อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลถังแชมเปญ หมู�ที่ 2 บ	านโคกสว�าง 
ตําบลธาตุนาเวง เทศบาลตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองผือ 
ตําบลคอนสวรรค, ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาใน 
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านคําตานา ตําบลพันนา
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลพันนา อําเภอสว�างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านบะสะแบง 
ตําบลคอนสวรรค, ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคอนสวรรค, 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสกลนคร

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโพธ์ิทอง 

ตําบลคอนสวรรค, ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคอนสวรรค, 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโพธ์ิเงิน 
ตําบลคอนสวรรค, ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคอนสวรรค, 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองไผ� 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด อําเภอสว�างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านโพนก	างปลาเจริญ 
ตําบลดงมะไฟ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงมะไฟ 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 17 บ	านนาสมบูรณ, 
ตําบลธาตุ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลธาตุ 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 20 บ	านหนองนาแซง 
ตําบลธาตุ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลธาตุ อําเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านเหล�าสิมมา 
ตําบลนาคํา ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาคํา 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 9 บ	านนาคํา ตําบลนิคมนํ้าอูน 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมนํ้าอูน อําเภอนิคมนํ้าอูน 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 10 บ	านไทยเจริญ 
ตําบลนิคมนํ้าอูน ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมนํ้าอูน 
อําเภอนิคมนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 13 
บ	านโพนสูง ตําบลพังขว	าง องค,การบริหารส�วนตําบลพังขว	าง อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านเหล�า 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยาง อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(22) ขยายเขต ระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2,3 บ	านกุดบาก,บ	านหนองสองหาง 
ตําบลกุดบาก ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกุดบาก เทศบาลตําบลกุดบาก 
อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านกุดไห ตําบลกุดไห 
เทศบาลตําบลกุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านบัว ตําบลกุดแฮด 

ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกุดแฮด อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านดอนม�วย ตําบลโคกสี
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกสี อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านสามแยก ตําบลโคกสี 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกสี อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านปfารักนํ้า ตําบลโคกสี 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกสี อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านง้ิวด�อน ตําบลง้ิวด�อน 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลง้ิวด�อน อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านโนนเบ็ญ 
ตําบลเชียงเครือ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเชียงเครือ 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 14 บ	านเชียงเครือ 
ตําบลเชียงเครือ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเชียงเครือ 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(31) ขยายเขต ระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 14 บ	านเชียงเครือ ตําบลเชียงเครือ ตามแบบ
กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านต	าย ตําบลบ	านต	าย
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านต	าย อําเภอสว�างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านถํ้าต้ิว ตําบลปทุมวาป�
 ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปทุมวาป� อําเภอส�องดาว จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านหนองม�วง 
ตําบลปทุมวาป� ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปทุมวาป� อําเภอส�องดาว 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านปลาโหล ตําบลปลาโหล 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูม จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านหนองท�ม 
ตําบลปลาโหล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูม 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองบาก 
ตําบลวาริชภูมิ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูม 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนองย�างชิ้น 
ตําบลหนองหลวง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองหลวง 
อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านประชาสุขสันต, 

ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขม้ิน อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองไผ� ตําบลดงมะไฟ 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(41) ก�อสร	าง(ทดแทน) ระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กเก็บนํ้า(ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. หมู�ที่ 2 บ	านหนองหลักช	าง ตําบลตาลเน้ิง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า 
องค,การบริหารส�วนตําบลตาลเน้ิง อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านดงมีชัย ตําบลตาลเน้ิง 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาลเน้ิง อําเภอสว�างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(43) ก�อสร	าง(ทดแทน) ระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กเก็บนํ้า(ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. หมู�ที่ 8 บ	านโนนตูม ตําบลตาลเน้ิง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การ
บริหารส�วนตําบลตาลเน้ิง อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านนาเพียงใหม� ตําบลนา
เพียง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเพียง อําเภอกุสุมาลย, 
จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 6 บ	านดงยอ 
ตําบลพังขว	าง องค,การบริหารส�วนตําบลพังขว	าง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านนาง�ามเล	า ตําบลวานร
นิวาส ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวานรนิวาส อําเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านศรีวิชา 
ตําบลห	วยยาง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยยาง 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านโพนค	อ 
ตําบลเหล�าโพนค	อ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�าโพนค	อ
 อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านดงน	อย 
ตําบลเหล�าโพนค	อ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�าโพนค	อ
 อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดิจขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านโพนสูง 
ตําบลเหล�าโพนค	อ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�าโพนค	อ
 อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโคกก�อง 
ตําบลอินทร,แปลง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลอินทร,แปลง 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

1 แห�ง
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3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน

3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 7 สายทาง
(1) เสริมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านวังปลาเซือม หมู�ที่ 5 กว	าง 5 เมตร ยาว 252 

เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลบ	านโพน อําเภอโพนนาแก	ว จังหวัดสกลนคร
1 สายทาง

(2) เสริมผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านนาจาร -บ	านมหาชัย กว	าง 6 เมตร ยาว 3,000
 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลบ	านโพน อําเภอโพนนาแก	ว จังหวัดสกลนคร

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรังเปgนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านอ	อมแก	ว - บ	านห	วยโจด 
กว	าง 6 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตําบลบ	านโพน อําเภอโพนนาแก	ว 
จังหวัดสกลนคร

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านดงเชียงเครือ หมู�ที่ 9 - บ	านดงคํา
โพธ์ิ หมู�ที่ 11 กว	าง 6 เมตร ยาว 3,510 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร 
เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

1 สายทาง

(5) บํารุงรักษาถนนลาดยาง สายบ	านเชียงเครือ - ม.เกษตรศาสตร,(ฝC~งซ	าย) โดยวิธีฉาบผิวลาด
ยางพาราสเลอรี่ซีล) กว	าง 6 เมตร ยาว 2,120 เมตร เทศบาลตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทาง สนถ. 2308 บ	านต	ายใหม�พัฒนา หมู�ที่ 7 - 
บ	านนาทม หมู�ที่ 2 กว	าง 5 เมตร ยาว 496 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 
เมตร เทศบาลตําบลบ	านต	าย อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงซ�อมแซมสร	างเสริมผิวจราจรแอสฟCลท,ติคคอนกรีต และพาราเคปซิล สายบ	านทิด
ไทย - บ	านคําแหว ตําบลไร� กว	าง 6 เมตร ยาว 893 เมตร เทศบาลตําบลไร� อําเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารอเนกประสงค, แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลส�องดาว เทศบาลตําบลส�อง
ดาว อําเภอส�องดาว จังหวัดสกลนคร

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

บ	านโคกหลวง องค,การบริหารส�วนตําบลธาตุทอง อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
บ	านบึงโน เทศบาลตําบลโคกสี อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 34 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนคํายางพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเด่ือศรีไพรวัลย, องค,การบริหารส�วนจังหวัดสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนธาตุทองอํานวยวิทย, องค,การบริหารส�วนจังหวัดสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนร�มไทรวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสกลทวาป� (สกลราชวิทยานุกูล 2) องค,การบริหารส�วนจังหวัดสกลนคร 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 รัฐประชานุเคราะห, เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดสกลนคร 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลเชียงเครือ เทศบาลตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลดงมะไฟ เทศบาลตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลคําตากล	า เทศบาลตําบลคําตากล	า อําเภอคําตากล	า จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจริญศิลป� เทศบาลตําบลเจริญศิลป� อําเภอเจริญศิลป� 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส เทศบาลตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด
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(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบะหว	า เทศบาลตําบลบะหว	า อําเภออากาศอํานวย 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย 
จังหวัดสกลนคร

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 5 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามกีฬา ขนาดกว	าง 25 เมตร ยาว 44 เมตร สวนสระเฉลิมพระเกียรติ ร. 9

หมู�ที่ 1 ตําบลเทพา เทศบาลตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านหนองบัว หมู�ที่ 5 
ตําบลท�าข	าม องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข	าม อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านมุนี หมู�ที่ 4 ตําบลจะแหน 
องค,การบริหารส�วนตําบลจะแหน อําเภอสะบ	าย	อย จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างสนามกีฬา ขนาดกว	าง 25 เมตร ยาว 44 เมตร บ	านออกวัด หมู�ที่ 3 ตําบลนํ้าขาว 
องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู�ที่ 7 ตําบลม�วงงาม 
เทศบาลเมืองม�วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

2
2.1 60 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านบางโหนดใน ตําบลคูเต�า 
เทศบาลตําบลคูเต�า อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านปfาข้ีเหล็ก ตําบลนาทวี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาทวีนอก อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 16 บ	านคลองพน ตําบลนาทวี 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาทวีนอก อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาล หอถังสูง 20 ลบ.ม. หมู�ที่ 5 บ	านบางเหรียงใต	 ตําบลบาง
เหรียง เทศบาลตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาล หอถังสูง 20 ลบ.ม. บ	านหน	าควน หมู�ที่ 13 บ	านหน	า
ควน ตําบลบางเหรียง เทศบาลตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านคลองลึก ตําบลบ	านนา 
เทศบาลตําบลบ	านนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบสูบส�งและจ�ายนํ้าประปาแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 ชุมชนตลาดปริก 
ตําบลปริก เทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างหอถังสูง หมู�ที่ 3 บ	านหนํ่าฮั้ว ตําบลสํานักขาม เทศบาลตําบลสํานักขาม อําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างหอถังสูง หมู�ที่ 4 บ	านทับโกบ ตําบลสํานักขาม เทศบาลตําบลสํานักขาม อําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลขนาด 15 ลบ.ม. หมู�ที่ 7 บ	านปfาโหนด ตําบลเกาะยอ องค,การ
บริหารส�วนตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสงขลา

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านคลองหรัง ตําบลคลองหรัง

 ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคลองหรัง อําเภอนาหม�อม 
จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังเหล็กเก็บนํ้า ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่
 7 บ	านปลายเหมือง ตําบลจะโหนง องค,การบริหารส�วนตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กรูปแชมเปญ หมู�ที่ 1 
บ	านใหม� ตําบลปริก องค,การบริหารส�วนตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านควนหมาก 
ตําบลวังใหญ� ตําบลวังใหญ� องค,การบริหารส�วนตําบลวังใหญ� อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านท�าคลอง ตําบลสะท	อน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสะท	อน อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านหัวควน ตําบลสํานัก
แต	ว ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสํานักแต	ว อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูง45 ลบ.ม. หมู�ที่ 3 ,4 บ	านชุมชนร�วมพัฒนาที่1,บ	าน
ชุมชนร�วมพัฒนาที่4 ตําบลกําแพงเพชร ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบล
กําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(18) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านควนเนียง ตําบลรัตภูมิ รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลควนเนียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดิน หมู�ที่ 4,9 บ	านอ�าวทึง,บ	านควนดม ตําบลรัตภูมิ 
เทศบาลตําบลควนเนียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประหมู�บ	านแบบบาดาล หมู�ที่ 1 บ	านบางโหนดนอก ตําบลคูเต�า เทศบาล
ตําบลคูเต�า อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประหมู�บ	านแบบบาดาล หมู�ที่ 3 บ	านแหลมโพธ์ิ ตําบลคูเต�า เทศบาลตําบลคู
เต�า อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประหมู�บ	านแบบบาดาล หมู�ที่ 5 บ	านควน ตําบลคูเต�า เทศบาลตําบลคูเต�า 
อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านพรุพ	อ ตําบลคูหาใต	 
เทศบาลตําบลคูหาใต	 อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านทุ�งมะขาม ตําบลคูหาใต	 
เทศบาลตําบลคูหาใต	 อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านจังโหลน ตําบลคูหาใต	 
เทศบาลตําบลคูหาใต	 อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 ตําบลเชิงแส ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ, จังหวัดสงขลา

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านท�าช	าง ตําบลท�าช	าง 

ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลท�าช	าง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบผลิตนํ้าประปาบาดาลขนาดใหญ�เพื่อชุมชน หมู�ที่ 1 ตําบลเทพา เทศบาลตําบล
เทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านพลีใต	 ตําบลนาทวี
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาทวีนอก อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านซองใต	 ตําบลนาทวี 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาทวีนอก อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านนํ้าเค็ม ตําบลบ	านนา 
เทศบาลตําบลบ	านนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านบ�อต	นแซะ ตําบลบ	านนา 
เทศบาลตําบลบ	านนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านควนหมาโว	 ตําบล
กําแพงเพชร ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 6 บ	านทุ�งหนองหว	า ตําบล
กําแพงเพชร ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านควนนา 
ตําบลกําแพงเพชร ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านม�วงงามล�าง 
ตําบลม�วงงาม เทศบาลเมืองม�วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลแบบถังแชมเปญ หมู�ที่ 8 บ	านท	ายเสาะ ตําบลเกาะยอ 
องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านทุ�งไพล ตําบลเขาแดง 
องค,การบริหารส�วนตําบลเขาแดง อําเภอสะบ	าย	อย จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านท�าคุระ บ	านคลองรี ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� ม.5,6,7 บ	านสายแซะ,บ	านต	นส	าน,
บ	านช�างแก	ว ตําบลคลองหลา ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
คลองหลา อําเภอคลองหอยโข�ง จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านเหนือ ตําบลคลองหอยโข�ง 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคลองหอยโข�ง อําเภอคลองหอย
โข�ง จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างหอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม. พร	อมเดินแนวท�อเมนต,ประปา หมู�ที่ 1 บ	านโคกหาร
ตําบลควนรู แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านไสท	อน ตําบลควนรู 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านสํานักยอ ตําบลแค 
องค,การบริหารส�วนตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านพังเสม็ด ตําบลจะทิ้งพระ 
องค,การบริหารส�วนตําบลจะทิ้งพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านชายทะเล ตําบลดีหลวง ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านนาจวก ตําบลท�าม�วง 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าม�วง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านมัสยิดบ	านจัดสรร 
ตําบลเทพา องค,การบริหารส�วนตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 มัสยิดบ	านปfาไม	ไผ� 
ตําบลเทพา องค,การบริหารส�วนตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเกาะทาก 
ตําบลนาหว	า ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาหว	า 
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 คูวาออก ตําบลบ	านขาว
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านขาว อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 คูวาตก ตําบลบ	านขาว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านขาว อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านกะเชะ ตําบลบ	านโหนด 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านโหนด อําเภอสะบ	าย	อย จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านห	วยบอน ตําบลบ	านโหนด
 องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านโหนด อําเภอสะบ	าย	อย จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านนากัน ตําบลบ	านโหนด 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านโหนด อําเภอสะบ	าย	อย จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านใหม� ตําบลวังใหญ� 
องค,การบริหารส�วนตําบลวังใหญ� อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านบ�อโซน ตําบลสะกอม 
องค,การบริหารส�วนตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านสะท	อน ตําบลสะท	อน 
องค,การบริหารส�วนตําบลสะท	อน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านปgอง ตําบลสะท	อน 
องค,การบริหารส�วนตําบลสะท	อน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

1 แห�ง
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(60) ก�อสร	างถังประปา หมู�ที่ 6 บ	านเกษมรัตน, ตําบลสะพานไม	แก�น ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า 

องค,การบริหารส�วนตําบลสะพานไม	แก�น อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 20 สายทาง

(1) ปรับปรุง/ซ�อมแซม ถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านเกาะใหญ� -หนองชุมแสง 
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร เทศบาลตําบลบาง
เหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(2) เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายศูนย,ปฏิบัติธรรมเขาหลง (ช�วงที่ 4) หมู�ที่ 6
 ตําบลทุ�งหวัง กว	าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�ง
หวัง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(3) เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านปลักหอม หมู�ที่ 5 ตําบลทุ�งหวัง กว	าง 
6 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งหวัง อําเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling) สายสุขาภิบาลระโนด -ปากบาง ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 2,025 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหล�างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลระโนด อําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place 
Recycling) สาย สข 3283 ทางเข	าที่ว�าการอําเภอระโนด (หลังใหม�) ขนาดกว	าง 6 เมตร 
ยาว 566 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลระโนด 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(6) เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ	านทุ�งหรี่ กม.56 ตําบลวังใหญ� ขนาดกว	าง 6 
เมตร ยาว 3,166 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังใหญ� อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(7) เสริมผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายแยก ทล.42 - บ	านลําลอง หมู�ที่ 12
 ตําบลนาทวี กว	าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลนาทวีนอก 
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(8) เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ สายบ	านพรุ
เตียว -โคกกราด หมู�ที่ 5 ตําบลนาทวี กว	าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลนาทวี
นอก อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายศาลาประชาธิปไตย -สะพานข	าม
แม�นํ้านาทับ ช�วงที่ 1 หมู�ที่ 8 กว	าง 6 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบล
นาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,คอนกรีต สายศาลาประชาธิปไตย -สะพานข	ามแม�นํ้านาทับ
 ช�วงที่ 2 หมู�ที่ 6,8 กว	าง 6 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลนาทับ 
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 สายทาง
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(11) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านหนํ่าฮั้ว - ควนกุน กว	าง 6 เมตร

 ยาว3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร เทศบาลตําบลสํานักขาม อําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟCลท,ติก สายถนนลพบุรีราเมศร, -บ	านหนองบัว ช�วงปลาย (ถนน
อัมพวัน) กว	าง 9 เมตร ยาว 615 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลเมืองคลองแห 
อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(13) ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนโดยการปูทับด	วย Asphaltic Concrete สายบ	านหนองโอน กว	าง 5
 เมตร ยาว 368 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(14) ซ�อมแซมถนนโดยการปูทับด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านโคกค�าย -บ	านควนหวาด ม.3
 ตําบลควนรู จํานวน 2 ช�วง รวมมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,680 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายบ	านหัววัง - บ	านมาบด	วน ม.5 - 8
 สข.3233 ผิวจราจรกว	าง 6 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร ยาว 1,325 เมตร หนา 5 
เซนติเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านใหม� อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายบ	านมาบด	วน ม.8 ผิวจราจร
กว	าง 6 เมตร ยาว 0.930 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านใหม� 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(17) เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย บ	านหัวระวะ - บ	านบ�อหูด ผิวจราจรกว	าง
 5 เมตร ยาว 3,898 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลระวะ อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายสํานักแต	ว - คลองยน ม. 1 - 6
 กว	าง 6 เมตร ยาว 4,350 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสํานักแต	ว อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา

1 สายทาง

(19) ปรับปรุงซ�อมสร	างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In -Place 
Recycling สายบ	านจุ	มปะ -บ	านควนขัน กว	าง 7 เมตร ระยะทาง 3,290 เมตร หนา 0.04 
เมตร เทศบาลตําบลคูหาใต	 อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

(20) เสริมผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete สาย สข 2099 (บ	านนาจวก -กระอาน)
 หมู�ที่ 2 บ	านนาจวก ตําบลท�าม�วง ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 4,063 เมตร หนา 0.04 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าม�วง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กตําบล

ทํานบ องค,การบริหารส�วนตําบลทํานบ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 46 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเกาะแต	วพิทยาสรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดสงขลา อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก เทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 อ�อนอุทิศ เทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง เทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 บ	านแหลมทราย เทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปaอมนอก เทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก	ว) เทศบาลเมืองเขารูปช	าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลควนเนียง เทศบาลตําบลควนเนียง อําเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ, องค,การบริหารส�วนจังหวัดสงขลา
อําเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลนาทวี เทศบาลตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร, เทศบาลเมืองปาดังเบซาร, อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา อําเภอเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนหมู�บ	านตัวอย�าง เทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลปริก เทศบาลตําบลปริก อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ	านยางงาม) เทศบาลเมืองสิงหนคร อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี เทศบาลนครหาดใหญ� อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านหาดใหญ� เทศบาลนครหาดใหญ� อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภณพิทยาคุณานุสรณ, เทศบาลนครหาดใหญ� อําเภอหาดใหญ� 
จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน เทศบาลนครหาดใหญ� อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ� เทศบาลนครหาดใหญ� อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝCน) เทศบาลนครหาดใหญ� อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลอัจฉริยะ) เทศบาลเมืองคลองแห อําเภอหาดใหญ� 
จังหวัดสงขลา

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 5 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สวนสาธารณะเขาโต�ะพญาวัง 

ตําบลพิมาน เทศบาลเมืองสตูล อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอลพื้นที่ไม�น	อยกว�า 1,750 ตารางเมตร หมู�ที่ 3 ตําบลกําแพง
 เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 32.50 เมตร ยาว 48 เมตร ซอยในนา หมู�ที่ 5 
ตําบลควนกาหลง องค,การบริหารส�วนตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 32.50 เมตร ยาว 48 เมตร บ	านปลักมาลัย หมู�ที่ 6 
ตําบลกําแพง องค,การบริหารส�วนตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 31 เมตร ยาว 46 เมตร บ	านผัง 36 หมู�ที่ 3 
ตําบลอุใดเจริญ องค,การบริหารส�วนตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1 แห�ง

2
2.1 7 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านขนาด 15 ลบ.ม. (ถังแชมเปญ) หมู�ที่ 2 บ	านตันหยงการโบย 
ตําบลปูยู องค,การบริหารส�วนตําบลปูยู อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านห	วยดํานอก ตําบลควนกาหลง
องค,การบริหารส�วนตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาบาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านสายเอก ตําบลควนกาหลง 
องค,การบริหารส�วนตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านทุ�งขม้ิน 
ตําบลปfาแก�บ�อหิน องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแก�บ�อหิน อําเภอทุ�งหว	า จังหวัดสตูล

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างหอถังประปา หมู�ที่ 6 บ	านตะโล�ะนํ้า ตําบลเกาะสาหร�าย องค,การบริหารส�วนตําบล
เกาะสาหร�าย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านผัง 32 ตําบล 
อุใดเจริญ องค,การบริหารส�วนตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านคลองลําโลน 
ตําบลอุใดเจริญ องค,การบริหารส�วนตําบลอุใดเจริญ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 6 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย สต 2010 ผัง 13 -ปาล,ม 6 หมู�7 ,หมู�ที่ 4 
ตําบลนิคมพัฒนา กว	าง 6 เมตร ยาว 1,761 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ
1.50 เมตร พร	อมวางท�อระบายนํ้า 1 จุด องค,การบริหารส�วนตําบลนิคมพัฒนา 
อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล

1 สายทาง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสตูล

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(2) ปรับปรุงก�อสร	างถนนพาราแอสฟCลติกท,คอกกรีตถนนสายวังตาหงา หมู�ที่ 5 บ	านทางงอ

ตําบลควนสตอ ช�วงที่ 2 กว	าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิวพาราแอสฟCลติคอนกรีตสายบ	านทุ�งใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งใหญ� ตําบลนาทอน
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาทอน 
อําเภอทุ�งหว	า จังหวัดสตูล

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนยางพาราผสมแอสฟCลท, สายบ	านทุ�งไหม	 -ห	วยใหญ� หมู�ที่ 1 ตําบลนํ้าผุด
กว	าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.25 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนยางพาราผสมแอสฟCลท, สายบ	านหนองหอยโข�ง -บ	านหนองยูง หมู�ที่ 9,8 
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 0.50 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนบ	านทุ�งริ้น -คลองทุ�งริ้น หมู�ที่ 1 
บ	านทุ�งริ้น ตําบลสาคร กว	าง 5 เมตร ยาว 878 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลสาคร อําเภอท�าแพ จังหวัดสตูล

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

บ	านเกตรี องค,การบริหารส�วนตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 14 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 องค,การบริหารส�วนจังหวัดสตูล อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม เทศบาลเมืองสตูล อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม เทศบาลเมืองสตูล อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ	านหัวทาง เทศบาลเมืองสตูล อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 บ	านศาลากันตง เทศบาลเมืองสตูล อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ	านท�าจีน) เทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1)  ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค, ขนาดพื้นที่ 1,297 ตารางเมตร โรงเรียนเทศบาล

วัดทรงธรรม ตําบลตลาด เทศบาลเมืองพระประแดง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางพลี เทศบาล
ตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 46 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 เย่ียมเกษสุวรรณ เทศบาลนครสมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
 จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใน เทศบาลนครสมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 คลองตาเค็ด เทศบาลนครสมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ, เทศบาลนครสมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร เทศบาลนครสมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม) เทศบาลเมืองปากนํ้าสมุทรปราการ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปากนํ้าศิริวิทยานุสรณ, เทศบาลเมืองปากนํ้าสมุทรปราการ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ

รายการ
โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด�านสําโรง เทศบาลตําบลด�านสําโรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม�) เทศบาลตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บางปู) เทศบาลตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง เทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา เทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลเทพารักษ, องค,การบริหารส�วนตําบลเทพารักษ, 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางพลี เทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสาธิตบางแก	ว องค,การบริหารส�วนตําบลบางแก	ว อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก	ว ๑ (วัดหนามแดง) องค,การบริหารส�วนตําบลบางแก	ว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก	ว ๒ (สมุทรสิริวัฒน,) องค,การบริหารส�วนตําบลบางแก	ว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสิริเบญญาลัย เทศบาลเมืองปูfเจ	าสมิงพราย อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลปaอมแผลงไฟฟaา เทศบาลเมืองพระประแดง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลวัดแค (ธรรมวิธานราษฎร,บํารุง) เทศบาลเมืองพระประแดง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม เทศบาลเมืองพระประแดง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บางครุอุปการราษฎร, เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองลัดหลวง เทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 5 แห�ง
(1) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านคลองโพงพางล�าง 

ตําบลสวนหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสวนหลวง 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านคลองชมพู� ตําบลสวนหลวง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านคลองประชาชมชื่น 
ตําบลสวนหลวง  ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสวนหลวง
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หอถังสูงโครงสร	างเหล็ก 
ขนาด 10 ลูกบาศก,เมตร บ	านลาดเปaง หมู�ที่ 3 ตําบลนางตะเคียน องค,การบริหาร
ส�วนตําบลนางตะเคียน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก,เมตร (ตอกเข็ม) หมู�ที่ 3
บ	านบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางสะแก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบางสะแก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลกระดังงา องค,การบริหารส�วนตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 16 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียเทศบาล 1 วัดนางวัง เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
 จังหวัดสมุทรสงคราม

2 ชุด

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลวัดปaอมแก	ว เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ�ราชพงษ, เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ, เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษม เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 11 บ	านทุ�งอินทรีย, 

ตําบลหลักสาม องค,การบริหารส�วนตําบลหลักสาม อําเภอบ	านแพ	ว จังหวัดสมุทรสาคร
1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 2 สายทาง

(1) ซ�อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายภายในเขตเทศบาลหลักห	า หมู�ที่ 2
บ	านหลักสี่ หมู�ที่ 3 บ	านดอนไข�นก หมู�ที่ 7 บ	านดอนราวสามัคคี ตําบลยกกระบัตร 
กว	าง 8 เมตร ยาว 2,005 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 16,040 ตารางเมตร เทศบาลตําบล
หลักห	า อําเภอบ	านแพ	ว จังหวัดสมุทรสาคร

1 สายทาง

(2) ซ�อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายภายในเขตเทศบาล หลักห	า หมู�ที่ 9 
บ	านกอไผ�ทอง เชื่อมหมู�ที่ 7 บ	านดอนราว ตําบลโรงเข	 กว	าง 8 เมตร ยาว 2,150 เมตร
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 17,200 ตารางเมตร เทศบาลตําบลหลักห	า อําเภอบ	านแพ	ว 
จังหวัดสมุทรสาคร

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

คอกกระบือ องค,การบริหารส�วนตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 34 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านปล�องเหลี่ยม องค,การบริหารส�วนจังหวัดสมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร,สโมสร องค,การบริหารส�วนจังหวัดสมุทรสาคร 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านมหาชัย (อนุกูลราษฎร,) เทศบาลนครสมุทรสาคร 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสมุทรสาคร

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) เทศบาลนครสมุทรสาคร 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดช�องลม (เป�~ยมวิทยาคม) เทศบาลนครสมุทรสาคร 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) เทศบาลนครสมุทรสาคร 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนาดี เทศบาลตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา เทศบาลตําบลบางปลา อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลอ	อมน	อย เทศบาลนครอ	อมน	อย อําเภอกระทุ�มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ	อมน	อย เทศบาลนครอ	อมน	อย อําเภอกระทุ�มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ	อมน	อย ๒ เทศบาลนครอ	อมน	อย อําเภอกระทุ�มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ	อมน	อย เทศบาลนครอ	อมน	อย อําเภอกระทุ�มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก�ดี เทศบาลเมืองกระทุ�มแบน อําเภอกระทุ�มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ, เทศบาลเมืองกระทุ�มแบน อําเภอกระทุ�มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลคลองมะเด่ือ องค,การบริหารส�วนตําบล
คลองมะเด่ือ อําเภอกระทุ�มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 3 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 

(บ	านลัดกระสัง) ตําบลสระแก	ว เทศบาลเมืองสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว จังหวัดสระแก	ว
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านนําเจริญ บ	านนําเจริญ 
หมู�ที่ 12 ตําบลคลองหินปูน องค,การบริหารส�วนตําบลคลองหินปูน อําเภอวังนํ้าเย็น 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 2 ตําบลท�าเกษม 
เทศบาลตําบลท�าเกษม อําเภอเมืองสระแก	ว จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

2
2.1 31 แห�ง

(1) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบถังแชมเปญ หมู�ที่ 3 บ	านกุดโดน ตําบลไทรเด่ียว องค,การ
บริหารส�วนตําบลไทรเด่ียว อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบปะบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านคลองไผ� ตําบลไทรทอง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไทรทอง อําเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านทดน	อย ตําบลผักขะ
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านเนินมะขาม ตําบลผักขะ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านคลองยาง ตําบลผักขะ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านเนินสายฝน ตําบลพระเพลิง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ, 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านทดสามัคคี ตําบลหนองม�วง
ตามแบบแปลน กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม�วง อําเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหาดสําราญ ตําบลโคกสูง 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสระแก!ว

รายการ
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(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองปรือ ตําบลทัพราช 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเหนือ ตําบลทัพราช
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านเจริญสุข ตําบลทัพราช
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านทดวงศ,สมบูรณ, 
ตําบลทัพราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทัพราช
อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านไพลงาม ตําบลทัพราช 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองใหญ� ตําบลผักขะ
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านห	วยพะใย ตําบลผักขะ
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านพระเพลิง 
ตําบลพระเพลิง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพระเพลิง 
อําเภอเขาฉกรรจ, จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านภูเงิน ตําบลพระเพลิง
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ, 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ�หมู�ที่ 10 บ	านใหม�พัฒนา 
ตําบลพระเพลิง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพระเพลิง 
อําเภอเขาฉกรรจ, จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 18 บ	านไทรงาม 
ตําบลพระเพลิง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพระเพลิง 
อําเภอเขาฉกรรจ, จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน (แชมเปญ) แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 11 ตําบลวังทอง 
เทศบาลตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ, จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านนํ้าเงิน ตําบลทัพไทย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง
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(22) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านปfาระกํา ตําบลท�าแยก 

ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าแยก อําเภอเมืองสระแก	ว 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านคลองศรีเมือง ตําบลท�าแยก 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าแยก อําเภอเมืองสระแก	ว 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 ตําบลวังใหม� ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังใหม� อําเภอวังสมบูรณ, จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโคกสว�าง ตําบลหนองม�วง 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม�วง อําเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านไผ�งาม ตําบลหนองม�วง 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม�วง อําเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านทุ�งทะเล ตําบลทัพราช 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านแสร, ตําบลทัพเสด็จ 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านมะกอก ตําบลทัพเสด็จ 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านทัพเสรี ตําบลทัพเสด็จ 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านทดหลวง ตําบลผักขะ 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก	ว

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 5 สายทาง

(1) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง สายโนนจิก -หัวช	าง -อ�างไผ� ม.2,3,8 ตําบลวัฒนานคร
จํานวน 5 ช�วง มีพื้นที่แอสฟCลท,ติกคอนกรีตไม�น	อยกว�า 14,640 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก	ว

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างผิวถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายรัชตะวิถี -บ	านกุดหิน ตําบลฟากห	วย 
กว	าง 6.35 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลฟากห	วย 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก	ว

1 สายทาง
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(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวเคพซีลสายทางที่ทําการอําเภอโคกสูง -บ	านหนองม�วง ม.1 

ตําบลหนองม�วง กว	าง 6.00 เมตร ไหล�ทางกว	าง 1.00 เมตร ยาว 3,530 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองม�วง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก	ว

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างผิวจราจรแบบ พาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) 
ที่ถนนสายทาง สก.5080 บ	านทรัพย,นิยม -บ	านคลองสารพา ม. 2,7,11 ตําบลวังนํ้าเย็น
กว	างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 2,620 เมตร เทศบาลเมืองวังนํ้าเย็น อําเภอวังนํ้าเย็น 
จังหวัดสระแก	ว

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร (para cape sela) สาย สก 3015 วังใหม�
บรรจบทางหลวงหมายเลข 3076 ม.10 ตําบลวังใหม� กว	าง 6.00 เมตร ระยะทาง
1,500 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
อําเภอวังสมบูรณ, จังหวัดสระแก	ว

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) 

ตามแบบมาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาล
มิตรสัมพันธ, เทศบาลเมืองวังนํ้าเย็น อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก	ว

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

องค,การบริหารส�วนตําบลผักขะ (รวมศูนย,) องค,การบริหารส�วนตําบลผักขะ 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก	ว

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 30 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเขาฉกรรจ,วิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนชุมชนบ	านโนนจิก องค,การบริหารส�วนจังหวัดสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนซับนกแก	ววิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนทรัพย,สมบูรณ,วิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว 
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนไทรเด่ียววิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนนิคมสงเคราะห, 1 องค,การบริหารส�วนจังหวัดสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านแก	งวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว 
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านนางาม องค,การบริหารส�วนจังหวัดสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว 
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัฒนานคร องค,การบริหารส�วนจังหวัดสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว 
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสิริราชอนุสรณ, องค,การบริหารส�วนจังหวัดสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว 
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านหนองกะพ	อ เทศบาลเมืองสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว 
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านลัดกะสัง เทศบาลเมืองสระแก	ว อําเภอเมืองสระแก	ว 
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ,วิทยา เทศบาลเมืองวังนํ้าเย็น อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านกิโลสอง เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก	ว

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 2 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 2 ตําบลหนองหมู 

เทศบาลตําบลหนองหมู อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 25 เมตร ยาว 42 เมตร หมู�ที่ 7 ตําบลคําพราน 
เทศบาลตําบลคําพราน อําเภอวังม�วง จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

2
2.1 14 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านหนองแร� ตําบลดอนทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ	านกระทุ�มใบมัน หมู�ที่ 3 
ตําบลดอนทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนทอง 
อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านกองทอง 
ตําบลดอนทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนทอง 
อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านลาดเขาปูน 
ตําบลบ	านแก	ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแก	ง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบถังแชมเปญ หม�ที่ 11 บ	านหนองดินแดง บริเวณที่ดิน
นางสมควร ขนาด 15 ลูกบาศก,เมตร สูง 20 เมตร พร	อมขุดเจาะบ�อบาดาล ความลึก
100 เมตร ท�อประปา PVC 2 น้ิว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลลําพระญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบถังแชมเปญ หมู�ที่ 11 บ	านหนองดิน บริเวณกลุ�มบ	าน
นายสมนึก ขนาด 15 ลูกบาศก,เมตร สูง 20 เมตร พร	อมขุดเจาะบ�อบาดาล ความลึก
100 เมตร ท�อประปา PVC 2 น้ิว ชั้น 8.5 ระยะทาง 500 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ลําพระญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเนินทราย ตําบลวิหารแดง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านเกาะมะขาม
ตําบลวิหารแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวิหารแดง 
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสระบุรี

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหนองปลิง 

ตําบลหนองปลิง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านคุ	งเขาเขียว 
ตําบลหน	าพระลาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
หน	าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านเขายอดเอียง 
ตําบลหน	าพระลาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหน	า
พระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านเขายอดเอียง (โรงโม�หินไกรสิน)
หมู�ที่ 5 ตําบลหน	าพระลาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
หน	าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านเขายอดเอียง (อ�างเก็บนํ้ากาลักนํ้า)
 หมู�ที่ 5 ตําบลหน	าพระลาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลหน	าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านคลองน	อย 
ตําบลวิหารแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวิหารแดง 
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 17 สายทาง

(1) ปรับปรุง -ซ�อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย 3385 หมู�ที่ 5 
ตําบลหน	าพระลาน จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 15,642 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลหน	าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(2) เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางถนนถ�ายโอนจากทางหลวงชนบทสายทาง 
สบ.6058 ต�อ สบ.5074 หมู�ที่ 9 ตําบลดงตะงาว กว	าง 6 เมตร ระยะทาง 1,650 เมตร
หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางแอสฟCลท,ข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลดงตะงาว 
อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู�ที่ 6 หนองระกํา,หมูที่ 7 หนองง้ิว 
ตําบลหนองโดน กว	าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลหนองโดน อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(4) ซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ทางเข	านํ้าตกตะพานหิน หมู�ที่ 5, 8 บ	านตะพานหิน 
ตําบลคําพราน กว	าง 9 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลคําพราน 
อําเภอวังม�วง จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(5) ซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านดงนํ้าฉ�า - บ	านตะพานหิน หมู�ที่ 5, 8 
ตําบลคําพราน กว	าง 9 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลคําพราน 
อําเภอวังม�วง จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(6) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนโดยการปูแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านปCญจาภิรมย, หมู�ที่ 6 

เชื่อมต�อหมู�ที่ 7 บ	านบ�อพระอินทร, ตําบลสร�างโศก จํานวน 3 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 
17,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลสร�างโศก อําเภอบ	านหมอ จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายชุมชนบ	านเขาเกตุ หมู�ที่ 6 ตําบลทับกวาง 
กว	าง 8 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านโปงค�าปfาไม	แดง - บ	านบ�อปลา 
หมู�ที่ 4 ตําบลท�าตูม กว	าง 6 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลท�าตูม อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(9) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต จากสามแยกบ	านกอก หมู� 6
ถึงบ	านลาดเขาปูน หมู�ที่ 8 ตําบลบ	านแก	ง ช�วงที่ 2 (จากสามแยกบ	านนายประยงค, 
กลิ่นมณฑา -ทางเข	าสํานักสงฆ,ถํ้าเขาหินปูน) มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 16,464 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแก	ง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองกระทุ�ม หมู�ที่ 4 ตําบลพุคําจาน 
มีพื้นที่ไม	อยกว�า 11,228 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพุคําจาน 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านบ�อวงครุพัฒนา หมู�ที่ 3 บ	านบ�อวงครุ
ตําบลพุคําจาน กว	าง 6 เมตร ยาว 1,635 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
พุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างผิวถนนลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete หมู�ที่ 1 บ	านลําสมพุง 
(กลุ�มบ	านไร�ชายเขา) ตําบลลําสมพุง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 8,704 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างผิวถนนลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete หมู�ที่ 1 - หมู�ที่ 8 บ	านโปfงไทร 
(ช�วงบ	านลําสมพุง - บ	านลํานํ้าอ	อย) ตําบลลําสมพุง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 8,000 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างปรับปรุงถนนแอสฟCสท,ติกคอนกรีต สายบ�อโศรกโคก -ดินแดง หมู�ที่ 11 
ตําบลสองคอน กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
สองคอน อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างปรับปรุงถนนแอสฟCสท,ติกคอนกรีต สายบ�อปลา -โครกดินแดง หมู�ที่ 10 
ตําบลสองคอน กว	าง 6 เมตร ยาว 2,690 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
สองคอน อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ	านเขาดินใต	,บ	านหนองสามห	าง หมู�ที่ 12 
ตําบลหัวปลวก กว	าง 8 เมตร ยาว 629 เมตร หนา 0.04 ม.หรือคิดเปgนพื้นที่ไม�น	อยกว�า
5,032 ตารางเมตร เทศบาลตําบลหัวปลวก อําเภอเสาไห	 จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง

(17) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านชะอม - บ	านบึงไม	 หมู�ที่ 5,8 
ตําบลชะอม มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 15,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลชะอม
อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารอเนกประสงค, แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหินกอง 
เทศบาลตําบลหินกอง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลตะกุด เทศบาลตําบลตะกุด อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 50 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหรเทพ (รุ�งเรืองประชาสามัคคี) องค,การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ�มพวง เทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม เทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ	านอ	อย เทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบํารุงธรรม เทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง เทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก�งขนุน เทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย,งาม เทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เทศบาลเมืองสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านม�วง เทศบาลเมืองแก�งคอย อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก�งคอย อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลวัดแก�งคอย เทศบาลเมืองแก�งคอย อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี
2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 สมุห,พร	อม เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหน	าพระลาน เทศบาลตําบลหน	าพระลาน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท
 จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร,บํารุง เทศบาลตําบลหนองแค อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร เทศบาลตําบลหนองแค อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล เทศบาลตําบลหนองแค อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ, เทศบาลตําบลหนองแค อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง เทศบาลตําบลหนองแค อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหินกอง เทศบาลตําบลหินกอง อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนตําบลหนองปลาหมอ (วัดหนองปลากะด่ี) องค,การบริหาร
ส�วนตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 12 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 12 ตําบลไม	ดัด องค,การบริหาร

ส�วนตําบลไม	ดัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห,บุรี
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านนํ้าตาล ตําบลนํ้าตาล 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าตาล อําเภออินทร,บุรี 
จังหวัดสิงห,บุรี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านนํ้าตาล ตําบลนํ้าตาล 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าตาล อําเภออินทร,บุรี 
จังหวัดสิงห,บุรี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านแม�ลา ตําบลบางกระบือ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางกระบือ อําเภอเมือง
สิงห,บุรี จังหวัดสิงห,บุรี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านบางประทุน ตําบลม�วงหมู�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลม�วงหมู� อําเภอเมืองสิงห,บุรี 
จังหวัดสิงห,บุรี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 4 บ	านตลาดโพธ์ิ ตําบลไม	ดัด
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไม	ดัด อําเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห,บุรี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านตลาดโพธ์ิ ตําบลสิงห, 
เทศบาลเมืองบางระจัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห,บุรี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านตลาดโพธ์ิ ตําบลไม	ดัด 
เทศบาลเมืองบางระจัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห,บุรี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโพชนไก� ตําบลโพชนไก� 
เทศบาลเมืองบางระจัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห,บุรี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านเชิงกลัด ตําบลเชิงกลัด 
เทศบาลเมืองบางระจัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห,บุรี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านบางวัว ตําบลไม	ดัด 
เทศบาลเมืองบางระจัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห,บุรี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบมาตรฐาน หมู�ที่ 5 ตําบลโพสังโฆ องค,การบริหารส�วน
ตําบลโพสังโฆ อําเภอค�ายบางระจัน จังหวัดสิงห,บุรี

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสิงห2บุรี

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน

2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 12 สายทาง
(1) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ สาย สห.2009 

สิงห,บุรี - ชัยนาท หมู�ที่ 4 - 7 ตําบลทับยา กว	าง 6 เมตร ยาว 2,617 เมตร หนา
0.05 เมตร เทศบาลตําบลทับยา อําเภออินทร,บุรี จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง

(2) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด	วยยางพาราธรรมชาติ สาย สห.4074 
บ	านคลองใหม� -บ	านแหลมทอง หมู�ที่ 9 - 10 ตําบลทับยา กว	าง 6 เมตร ยาว 3,059 เมตร 
หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลทับยา อําเภออินทร,บุรี จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง

(3) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด	วยยางพาราธรรมชาติ สาย สห.2031 
สิงห,บุรี - ชัยนาท หมู�ที่ 4 - 10 ตําบลทับยา กว	าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 
เมตร เทศบาลตําบลทับยา อําเภออินทร,บุรี จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง

(4) ปรับปรุง/บํารุงรักษาเสริมผิวทางแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (PARA AC.) ปรับปรุง
คุณภาพด	วยยางธรรมชาติ โดยวิธีเสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านอัมพวันเหนือ หมู�ที่
 ๔ ตําบลพรหมบุรี มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 11,011 ตารางเมตร เทศบาลตําบลพรหมบุรี อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง

(5) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด	วยยางธรรมชาติ 
(โดยวิธี NATURAL RUBBER MODIFED ASPHALT CONCRETE) สายทาง สห 2004
วัดโพธ์ิศรี -โพชนไก� หมู�ที่ 1 -6 ตําบลสิงห, หมู�ที่ 1 -5 ตําบลโพชนไก� กว	าง 6 เมตร ยาว 
4,050 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลเมืองบางระจัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างเสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย สห.4066 บ	านทับเจ็กฮะ - บ	านไร�มอญ
 หมู�ที่ 10 ตําบลบางระจัน กว	าง 8 เมตร ยาว 2,212 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลค�ายบางระจัน อําเภอค�ายบางระจัน จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (PARA AC.) สาย 
สห.2004 โพธ์ิศรี - โพชนไก� หมู�ที่ 1 - 10 ตําบลท�าข	าม จํานวน 3 ช�วง มีพื้นที่รวม
ไม�น	อยกว�า 21,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าข	าม อําเภอค�ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง

(8) ซ�อมแซมถนนลาดยางแบบ Asphalt Concrete สาย สห 4035 บ	านโคปูน - ถนนสายเอเชีย
 หมู�ที่ 4 ตําบลบ	านหม	อ กว	าง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลบ	านหม	อ อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง

(9) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (PARA AC) สายทาง 
สห 4085 บ	านหนองลาด ตําบลไม	ดัด กว	าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลไม	ดัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง

(10) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (PARA AC.) สาย 
สห. 4080 บ	านสระแจง - บ	านดอนเจดีย, หมู�ที่ 1 ตําบลสระแจง กว	าง 6 เมตร 
ยาว 3,400 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสระแจง อําเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย สห 5041 แยกทางหลวงชนบท ชัยนาท 

4050 - บ	านคูเมือง หมู�ที่ 7 ตําบลห	วยชัน กว	าง 8 เมตร (รวมไหล�ทาง) ยาว 2,980 เมตร 
หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยชัน อําเภออินทร,บุรี จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายทาง สห 2030 เข	าบ	านดอนแสงจันทร, 
หมู�ที่ 3, 5 ตําบลอินทร,บุรี กว	าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลอินทร,บุรี อําเภออินทร,บุรี จังหวัดสิงห,บุรี

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแปaง องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแปaง อําเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห,บุรี

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 8 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดโพธ์ิแก	วนพคุณ เทศบาลเมืองสิงห,บุรี อําเภอเมืองสิงห,บุรี 
จังหวัดสิงห,บุรี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 เทศบาลเมืองสิงห,บุรี อําเภอเมืองสิงห,บุรี จังหวัดสิงห,บุรี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร เทศบาลเมืองสิงห,บุรี อําเภอเมืองสิงห,บุรี 
จังหวัดสิงห,บุรี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 สหราษฎร,วิทยา เทศบาลตําบลอินทร,บุรี อําเภออินทร,บุรี 
จังหวัดสิงห,บุรี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 31 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านแม�ทุเลาพัฒนา 

ตําบลไทยชนะศึก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
ไทยชนะศึก อําเภอทุ�งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านห	วยสูง ตําบลบ	านแก�ง 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแก�ง อําเภอศรีสัชนลัย จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองนํ้าขุ�น 
ตําบลบ	านด�าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านด�าน 
อําเภอบ	านด�านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 22 บ	านยางตอย ตําบลแม�สิน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�สิน อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 24 บ	านดงพริงแจว ตําบลแม�สิน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแม�สิน อําเภอศรีสัชนลัย 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 ชุมชนห	วยเจริญ ตําบลกลาง
ดงองค,การบริหารส�วนตําบลกลางดง อําเภอทุ�งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 ชุมชนห	วยต	นผึ้ง 
ตําบลกลางดง องค,การบริหารส�วนตําบลกลางดง อําเภอทุ�งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านหนองปfาแต	ว 
ตําบลวังลึก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังลึก 
อําเภอบ	านด�านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 7 บ	านหนองตูม ตําบลวังลึก
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังลึก 
อําเภอบ	านด�านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 ชุมชนเชิงผา ตําบลกลางดง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกลางดง อําเภอทุ�งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านเนินจันทร, ตําบลในเมือง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลในเมือง อําเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสุโขทัย

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองเรียง ตําบลในเมือง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลในเมือง อําเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 ชุมชนวัดราษฎร,ศรัทธาธรรม 
ตําบลศรีนคร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลศรีนคร อําเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านบ�อเพลา ตําบลกกแรต 
องค,การบริหารส�วนตําบลกกแรต อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านวังไผ�สูง ตําบลไกรนอก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง กลุ�มบ	านโว	งมะโก หมู�ที่ 2 
บ	านนาเชิงคีรี ตําบลนาเชิงคีรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหาร
ส�วนตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านขุนนาวัง ตําบลนาเชิงคีรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านห	วยตม ตําบลบ	านตึก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านตึก อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านสวนเหนือ ตําบลบ	านสวน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านสวน อําเภอเมืองสุโขทัย
 จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านวัดจันทร, ซอย 1
ตําบลบ	านสวน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านสวน 
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหรรษา ตําบลยางซ	าย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางซ	าย อําเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านใหม�บางกระบาน
ตําบลยางซ	าย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางซ	าย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านมะขามค�อม 
ตําบลยางซ	าย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางซ	าย
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านวังตะคร	อ ตําบลวังตะคร	อ

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังตะคร	อ อําเภอบ	านด�าน
ลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านคลองสระเกษ
ตําบลวังนํ้าขาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังนํ้าขาว 
อําเภอบ	านด�านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านภูทอง ตําบลวังนํ้าขาว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังนํ้าขาว อําเภอบ	านด�าน
ลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองหญ	าไซ 
ตําบลศรีคีรีมาศ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีคีรีมาศ 
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านเนินพยอม 
ตําบลหนองกระด่ิง องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกระด่ิง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านบึงสนม ตําบลหนองจิก
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองจิก อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(30) ซ�อมแซมระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านดงยาง ตําบลหนองอ	อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งยางเมือง อําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านวังกร�าง ตําบลทุ�งยางเมือง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งยางเมือง อําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 8 สายทาง

(1) ซ�อมแซมถนนลาดยางผิวพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place 
Recycling สายบ	านหนองตลับ หมู�ที่ 4 ตําบลศรีคีรีมาศ กว	าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลศรีคีรีมาศ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านโค	งเจริญ - บ	านเหมืองใหญ�
หมู�ที่ 3 -4 ตําบลบ	านใหม�ไชยมงคล กว	าง 7 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านใหม�ไชยมงคล อําเภอทุ�งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองจิกกรี หมู�ที่ 4 เชื่อม บ	านหนอง
จิกตีนเนิน หมู�ที่ 3 ตําบลหนองหญ	าปล	อง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหญ	าปล	อง อําเภอบ	านด�านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองสองตอน - บ	านหนองจิกตีนเนิน 
หมู�ที่ 3 ตําบลหนองหญ	าปล	อง กว	าง 6 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	าง
ข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหญ	าปล	อง อําเภอบ	านด�านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(5) เสริมผิวลาดยางแบบผิวจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทาง (บก.13) 

บ	านตะพังมะกอก -บ	านขุนนาวัง (ช�วงที่ 2) หมู�ที่ 9 ตําบลบ	านกล	วย มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
21,600 ตารางเมตร เทศบาลตําบลบ	านกล	วย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านคลองปลายนา -บ	านสวน หมู�ที่ 10 
ตําบลบ	านสวน กว	าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ
1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านสวน อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายวัดบอน -บ	านคลองด�าน หมู�ที่ 4 ตําบลบ	านสวน 
จํานวน 4 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 7,965 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านสวน
 อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place 
Recycling สายบ	านหนองจิก (ช�วงบ	านหนองจิก -บึงสนิท หมู�ที่ 10) ตําบลหนองจิก
กว	าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.02 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองจิก
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) 

ตามแบบมาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลบ	านสวน 
(ครองประชานุกูล) เทศบาลตําบลบ	านสวน อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 52 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดคลองโปfง (ธรรมภาณบํารุง) องค,การบริหารส�วนจังหวัดสุโขทัย อําเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดวังสวรรค, องค,การบริหารส�วนจังหวัดสุโขทัย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตําบลบ	านสวน อําเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านกระชงค, (ประชาอุทิศ) องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านหลุม อําเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านหรรษาเจริญประชานุเคราะห, องค,การบริหารส�วนตําบลยางซ	าย 
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลปfาแฝก องค,การบริหารส�วนตําบลปfาแฝก 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตําบลทุ�งหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตําบลทุ�งหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตําบลบ	านโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านสามพวง (สาขาบ	านหนองสีดา) องค,การบริหารส�วนตําบลสามพวง 
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลทุ�งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตําบลทุ�งเสลี่ยม อําเภอทุ�งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านกมลราษฏร, องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านใหม�ไชยมงคล อําเภอทุ�งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านวังโคนไผ� องค,การบริหารส�วนตําบลวังนํ้าขาว อําเภอบ	านด�านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตําบลศรีสําโรง อําเภอศรีสําโรง 
จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านวงฆ	อง องค,การบริหารส�วนตําบลเกาะตาเลี้ยง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลแปaนจันทร,กระจ�าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม เทศบาลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม เทศบาลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค, เทศบาลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านคลองวังทอง องค,การบริหารส�วนตําบลคลองยาง อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนวัดท�าช	าง องค,การบริหารส�วนตําบลย�านยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 27 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านดอนปรู ตําบลดอนปรู 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลดอนปรู 
อําเภอศรีประจันต, จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโปfงลาน ตําบลบ�อสุพรรณ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อสุพรรณ 
อําเภอสองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังนํ้าเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดบรรจุนํ้าได	 20 
ลูกบาศก,เมตร และถังกรองทรายพร	อมอุปกรณ, หมู�ที่ 1 บ	านคันคลอง บริเวณข	างลาน
อเนกประสงค, ตําบลวังศรีราช องค,การบริหารส�วนตําบลปfาสะแก อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านบ�อคู� ตําบลสระยายโสม
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อําเภออู�ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านตะค�า ตําบลตะค�า
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลตะค�า อําเภอบางปลาม	า
จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(6) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านท�าเสด็จ ตําบลสระแก	ว รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลท�าเสด็จ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(7) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 4 บ	านปลายนํ้า ตําบลสระแก	ว รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลท�าเสด็จ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างถังนํ้าใสระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 ขนาดความจุ 500 ลูกบาศก,เมตร 
บ	านท�าว	า ตําบลสระแก	ว เทศบาลตําบลท�าเสด็จ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านบางหมัน ตําบลบางกุ	ง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลบางกุ	ง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(10) ขยายเขตท�อจ�ายนํ้าระบบประปา หมู�ที่ 5 บ	านหนองหญ	าไซ ตําบลหนองหญ	าไซ 
จากโรงผลิตประปาถึงที่ทําการไปรษณีย, ยาว 322 เมตร และจากบริเวณชุมสายโทรศัพท,
ถึงศาลเจ	าพ�อหลักเมือง ยาว 518 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่กําหนด เทศบาลตําบลหนองหญ	าไซ อําเภอหนองหญ	าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมูที่ 4 บ	านราษฎ,บูรณะ 

ตําบลกฤษณา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
กฤษณา อําเภอบางปลาม	า จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหัวทราย ตําบลดอนมะนาว
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลดอนมะนาว 
อําเภอสองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหนองกระถิน ตําบลทัพ
หลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลทัพหลวง 
อําเภอหนองหญ	าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านทัพยายดาบ 
ตําบลทัพหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
ทัพหลวง อําเภอหนองหญ	าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านทุ�งหนองแก	ว ตําบลทัพหลวง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลทัพหลวง 
อําเภอหนองหญ	าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านหนองบัวห่ิง 
ตําบลทัพหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
ทัพหลวง อําเภอหนองหญ	าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านท�าเด่ือ ตําบลนิคม
กระเสียว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลนิคม
กระเสียว อําเภอด�านช	าง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านสําเภาทอง ตําบลบาง
ตะเคียน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบางตะเคียน
 อําเภอสองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านบางสะแก ตําบลบาง
ตะเคียน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบางตะเคียน
 อําเภอสองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านท�าข	าม ตําบลบางตาเถร
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบางตาเถร อําเภอ
สองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านดอนสงวน ตําบลบางพลับ
 ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางพลับ อําเภอสองพี่น	อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาด 20 ลูกบาศ,กเมตร หมู�ที่ 4 บ	านท	าย
สนามบิน ตําบลรั้วใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกําหนด องค,การบริหาร
ส�วนตําบลรั้วใหญ� อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านคลองขุด ตําบลวัดโบสถ, 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลวัดโบสถ, อําเภอบาง
ปลาม	า จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านดอนต	นคาง 
ตําบลวัดโบสถ, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
วัดโบสถ, อําเภอบางปลาม	า จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(25) ขยายเขตท�อเมนระบบประปาหมู�บ	าน แบบ PVC ปลายบานแหวนยาง ขนาด 3 น้ิว 
ประปาหมู�บ	านหมู�ที่ 3,4,5,8,9 และหมู�ที่ 14 ตําบลศรีสําราญ รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่น	อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองปลารอด
ตําบลหนองหญ	าไซ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองหญ	าไซ อําเภอหนองหญ	าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านดอนสําโรงเหนือ
ตําบลหนองหญ	าไซ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองหญ	าไซ อําเภอหนองหญ	าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 9 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านหงษ, - บ	านห	วย หมู�ที่ 9 ตําบลตะค�า 
กว	าง 5 เมตร ยาว 1,170 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,850 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลตะค�า อําเภอบางปลาม	า จังหวัดสุพรรณบุรี

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย สพ. 3240 บ	านดงปอ โดยวิธี Pavement in 
Recyling หมู�ที่ 10 บ	านดงปอ ตําบลด�านช	าง ตอนที่ 3 กว	าง 8 เมตร ยาว 1,200 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 9,600 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
ด�านช	าง อําเภอด�านช	าง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in Recyling) สาย สพ. 3240 
บ	านดงปอ หมู�ที่ 10 สายบ	านดงปอ ตอนที่ 4 ตําบลด�านช	าง กว	าง 8 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,000 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลด�านช	าง อําเภอด�านช	าง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย สพ. 2061 วัดแม�พระประจักษ, หมู�ที่ 6 
ตําบลต	นตาล พื้นที่ไม�น	อยกว�า 6,762 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลต	นตาล
อําเภอสองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCสท,ติกคอนกรีตสายแยก ชป. - บ	านลาดบัว หมู�ที่ 3 บ	านลาด
บัวหอม ตําบลบ	านช	าง เริ่มจากเขต หมู�ที่ 2 ถึงบริเวณร	านค	านางสมาน กลิ่นสุข กว	าง 6 
เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 8,880 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลบ	านช	าง อําเภอสองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(6) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCสท,ติกคอนกรีตสาย สพ. 3286 บ	านชายคลอง - บ	านหนองโก หมู�ที่ 12

 ตําบลพลับพลาไชย กว	าง 8.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า
 4,250 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพลับพลาไชย อําเภออู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCสท,ติกคอนกรีตสาย สพ. 2088 แยกอู�ทอง - สระกระโจม
เขาทอก หมู�ที่ 6 ตําบลพลับพลาไชย กว	าง 9.50 ยาว 1,487 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 14,126.50 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลพลับพลาไชย
อําเภออู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย สพ. 3193 บ	านลานคา หมู�ที่ 3 
ตําบลโคกคราม กว	าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร 
หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 6,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลต	นคราม อําเภอบางปลาม	า 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1 สายทาง

(9) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสาย สพ. 3107 บ	านสามเอก 
ตําบลโคกช	าง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,057 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางแบบ ParaAC 
ข	างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม�น	อยกว�า 6,342 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบล
โคกช	าง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารอเนกประสงค, แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสําราญ 
เทศบาลเมืองสองพี่น	อง อําเภอสองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

บ	านหนองราชวัตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองราชวัตร อําเภอหนองหญ	าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 22 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับรายการ
(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ เทศบาลเมืองสองพี่น	อง อําเภอสองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 อํานวยวิทย, เทศบาลเมืองสองพี่น	อง อําเภอสองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม�อัมพวัน เทศบาลเมืองสองพี่น	อง อําเภอสองพี่น	อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธ์ิอ	น เทศบาลเมืองสองพี่น	อง อําเภอสองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสําราญ เทศบาลเมืองสองพี่น	อง อําเภอสองพี่น	อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนตําบลบางตาเถร องค,การบริหารส�วนตําบลบางตาเถร อําเภอ
สองพี่น	อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองหญ	าไซ เทศบาลตําบลหนองหญ	าไซ อําเภอหนองหญ	า
ไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 51 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านมอเก็ต ตําบลควนศรี

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลควนศรี อําเภอบ	านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างท�อเมนจ�ายนํ้าเชื่อมต�อจากประปาภูมิภาคสาขาบ	านตาขุน ถนนสายช�องไม	ดํา
หมู�ที่ 4 บ	านเขาวง ตําบลเขาวง องค,การบริหารส�วนตําบลเขาวง อําเภอบ	านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านไม	เรียบ ตําบลคลองไทร 
องค,การบริหารส�วนตําบลคลองไทร อําเภอท�าฉาง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านช�องยูงทอง 
ซอยช�องยูงทอง 3 ตําบลคันธุลี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหาร
ส�วนตําบลคันธุลี อําเภอท�าชนะ จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 9 บ	านบางปอ องค,การบริหาร
ส�วนตําบลท�าเคย อําเภอท�าฉาง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านมาดปCก ตําบลนํ้าหัก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าหัก อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านศรีไพรวัลย, ตําบลบาง
งอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบางงอน อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านควนอารี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนา อําเภอบ	านนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านสี่แยกสามัคคี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านนา อําเภอบ	านนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(10) ก�อสร�างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านร�มไทรล�าง 
ตําบลประสงค, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลประสงค, 
อําเภอท�าชนะ จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสุราษฎร2ธานี

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 20 บ	านเม�ทะบน 

ตําบลประสงค, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลประสงค, 
อําเภอท�าชนะ จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 24 บ	านธารนํ้าใจ 
ตําบลประสงค, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลประสงค, 
อําเภอท�าชนะ จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านเหนือ (ซอยข	าง อบต.) 
ตําบลปากฉลุย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากฉลุย 
อําเภอท�าฉาง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านห	วยสิทธ์ิ (บ	านกอไพล) ตําบลปากฉลุย 
องค,การบริหารส�วนตําบลปากฉลุย อําเภอท�าฉาง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 บ	านพ�วง ตําบลพลายวาส องค,การบริหารส�วนตําบล
พลายวาส อําเภอกาญจนดิษฐ, จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านปากยัน ตําบลย�านยาว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลย�านยาว อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(17) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านแสนสุข ตําบลคลองชะอุ�น รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลคลองชะอุ�น อําเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านบางคราม 
ตําบลคลองชะอุ�น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลคลองชะอุ�น 
อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(19) ขยายท�อเมนจ�ายนํ้าประปา หมู�ที่ 2 บ	านไสขาม ตําบลช	างซ	าย รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลช	างซ	าย อําเภอกาญจนดิษฐ,  
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(20) ขยายท�อเมนจ�ายนํ้าประปา หมู�ที่ 8 บ	านศรีควนทอง ตําบลช	างซ	าย รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลช	างซ	าย อําเภอกาญจนดิษฐ,
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านควนราชา 
ตําบลช	างซ	าย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลช	างซ	าย 
อําเภอกาญจนดิษฐ, จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(22) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 12 บ	านไร�ออก ตําบลช	างซ	าย รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด เทศบาลตําบลช	างซ	าย อําเภอกาญจนดิษฐ,
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหาดละมุด ตําบลกะเปา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกะเปา อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านบางกา ตําบลกะเปา

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกะเปา อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านห	วยรากไม	 
ตําบลเขาถ�าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาถ�าน 
อําเภอท�าฉาง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านเขานํ้าผุด 
ตําบลเขาถ�าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาถ�าน 
อําเภอท�าฉาง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านบางนํ้าจืด 
ตําบลเขาถ�าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขาถ�าน 
อําเภอท�าฉาง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านทับเซ�ง 
ตําบลคลองไทร องค,การบริหารส�วนตําบลคลองไทร อําเภอท�าฉาง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(29) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 บ	านสวนปราง ตําบลคลองสระ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลคลองสระ 
อําเภอกาญจนดิษฐ, จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(30) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 8 บ	านเขาหินปูน ตําบลคลองสระ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลคลองสระ 
อําเภอกาญจนดิษฐ, จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(31) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 10 บ	านปากฮาย ตําบลคลองสระ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลคลองสระ 
อําเภอกาญจนดิษฐ, จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านเกาะยาง ตําบลคันธุลี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคันธุลี อําเภอท�าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านศรีทอง (ซอยต	นชันตัง) 
ตําบลคันธุลี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคันธุลี 
อําเภอท�าชนะ จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านช�องยูงทอง 
ซอยช�องยูงทอง 1 ตําบลคันธุลี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหาร
ส�วนตําบลคันธุลี อําเภอท�าชนะ จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(35) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 4 บ	านครามบน ตําบลชลคราม รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลชลคราม อําเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(36) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 6 บ	านหาดไหญ� ตําบลชลคราม รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลชลคราม อําเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(37) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านวัดนอก หมู�ที่ 1 บ	านศรีชัยคราม หมู�ที่ 5
บ	านเลียบ ตําบลไชยคราม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 
องค,การบริหารส�วนตําบลไชยคราม อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(38) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 บ	านเลียบ หมู�ที่ 4 บ	านนํ้ารอบ หมู�ที่ 3 
บ	านดอนตะเคียน ตําบลไชยคราม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 
องค,การบริหารส�วนตําบลไชยคราม อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านตะปาน ตําบลตะปาน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะปาน อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านเขาน	อย ตําบลปากฉลุย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากฉลุย อําเภอท�าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านควนวิไล ตําบลปากฉลุย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากฉลุย อําเภอท�าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านหนองผักบุ	ง ตําบลปาก
ฉลุย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากฉลุย อําเภอท�าฉาง
 จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านควนยูง ตําบลปากฉลุย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากฉลุย อําเภอท�าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเขาพระอินทร, 
ตําบลปากแพรก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากแพรก 
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านคลองคราม 
ตําบลปากแพรก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากแพรก 
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านปfาไม	พระราชประสงค,
1 ตําบลสินเจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสินเจริญ 
อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านอําดี ตําบลเสวียด
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเสวียด อําเภอท�าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านนํ้าราด ตําบลบ	าน

ทําเนียบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านทําเนียบ 
อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านเค่ียมงาม ซอยน	อมจิตร
2 ตําบลบ	านทําเนียบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	าน
ทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 วัดปากหมาก ตําบลปาก
หมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากหมาก อําเภอไช
ยา จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านปากหมาก ตําบลปาก
หมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปากหมาก อําเภอไช
ยา จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 17 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling)
หมู�ที่ 4 บ	านควน -บ	านโคกมะพร	าว กว	าง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
เทศบาลตําบลเมืองเวียง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน	าโรงเรียนบ	านปากทําเรียง มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า
2,000 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกะเปา อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(3) เสริมผิวจราจรแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายนํ้าตกวิภาวดี หมู�ที่ 2 (บ	านเชี่ยวมะปราง)
เชื่อม หมู�ที่ 8 (บ	านวังผักแว�น) กว	าง 6 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตะกุกใต	 อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายหนองจอก ตอนที่ 1 หมู�ที่ 4 บ	านหนองจอก
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าสะท	อน 
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายหนองจอก ตอนที่ 2 หมู�ที่ 4 บ	านหนองจอก
กว	าง 6 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าสะท	อน 
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(6) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านหินชะโงก -บ	านบ�อนํ้าร	อน
หมู�ที่ 11, 2, 6 และ หมู�ที่ 5 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,738 เมตร หนา 0.04 เมตร 
เทศบาลตําบลกรูด อําเภอกาญจนดิษฐ, จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายต	นหมัก -ห	วยด�าน หมู� 11 
หมู� 2 และหมู�ที่ 6 กว	าง 6 เมตร ยาวรวม 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบล
ช	างซ	าย อําเภอกาญจนดิษฐ, จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(8) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายถนนเอเซีย -บ	านไสสระ 
หมู�ที่ 6 กว	าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางลาดยางกว	างข	างละ 1 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคลองไทร อําเภอท�าฉาง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(9) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 107+700) - 

บ	านกลาง (กม.ที่ 4+300 กม.ที่ 5+035 และ กม.ที่ 6+710 กม.ที่ 11+800) มีพื้นที่
ไม�น	อยกว�า 34,530 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคลองพา อําเภอท�าชนะ
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสระ หมู�ที่ 3 - สวนปราง หมู�ที่ 5 ช�วงที่ 1
กว	าง 7 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล�ทางหินคลุกกว	างข	างละ 0.50 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ, จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(11) ปรับปรุงผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรึตสายแยกทางหลวง 4037 -บ	านปากพัง กว	าง 6 เมตร 
ยาว 4,600 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(12) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายสี่แยกอนามัย -สี่แยกวัดพุทธบูชา 
(ต�อจากเดิม) หมู�ที่ 8 ตําบลมะขามเต้ีย กว	าง 8 เมตร ยาว 1,970 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายสุขาภิบาลย�านดินแดง
 -บ	านเมรัย กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1.50 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสินปุน อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านคลองนํ้าเย็น -
คลองหินปวน กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1.50 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสินปุน อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 4009 
(กม.70+320) -บ	านทุ�งหลวง (ช�วงที่ 1,3) หมู�ที่ 4 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.05
 เมตร เทศบาลตําบลทุ�งหลวง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(16) ซ�อมสร	างถนนพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านถํ้านํ้า -บ	านช�องไผ�หัก กว	าง 6 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเขาวง อําเภอบ	านตาขุน จังหวัดสุ
ราษฎร,ธานี

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างถนนพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านบางพระ -บ	านย�านมะปราง กว	าง 8 เมตร
 ยาว 727.70 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลย�านยาว อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลย�านดินแดง 
เทศบาลตําบลย�านดินแดง อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กหัวเตย 

องค,การบริหารส�วนตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร,ธานี
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กก�อน
เกณฑ,นูรุลอิสลาม เทศบาลตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร,ธานี

1 หลัง
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3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 64 ชุด
(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดสุราษฏร,ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย,) องค,การบริหารส�วน
จังหวัดสุราษฎร,ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดสุราษฏร,ธานี 2 (บ	านดอนเกลี้ยง) องค,การบริหารส�วน
จังหวัดสุราษฎร,ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดสุราษฏร,ธานี 3 (บ	านนา) องค,การบริหารส�วนจังหวัดสุ
ราษฎร,ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร,ธานี เทศบาลนครสุราษฎร,ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 แตงอ�อนเผดิมวิทยา เทศบาลนครสุราษฎร,ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี
 จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส เทศบาลนครสุราษฎร,ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร,ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล�าง) เทศบาลนครสุราษฎร,ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี จังหวัด
สุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลบ	านยูงทอง เทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร,ธานี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ	านไร�หลวง) เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ, อําเภอกาญจนดิษฐ, จังหวัดสุ
ราษฎร,ธานี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลบ	านคลองสระ องค,การบริหารส�วนตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ, 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลเกาะพะงัน เทศบาลตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร,ธานี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม เทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร,ธานี
2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ เทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม เทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร,
ธานี

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส เทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร,
ธานี

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบ	านเขาพระอินทร, องค,การบริหารส�วนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุ
ราษฎร,ธานี

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลบ	านนา เทศบาลตําบลบ	านนา อําเภอบ	านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ห	วยมุด เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอบ	านนาสาร จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 บ	านอู�มาด เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอบ	านนาสาร จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ	านคลองหา-นาเตรียะ เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอบ	านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 บ	านทุ�งคาเกรียน เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอบ	านนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎร,ธานี

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก, เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอบ	านนาสาร จังหวัดสุราษฎร,
ธานี

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอบ	านนาสาร จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด
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(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลย�านดินแดง เทศบาลตําบลย�านดินแดง อําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนทม.ท�าข	าม 1 เทศบาลเมืองท�าข	าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนทม.ท�าข	าม 2 เทศบาลเมืองท�าข	าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(29) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนทม.ท�าข	าม 3 เทศบาลเมืองท�าข	าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(30) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนทม.ท�าข	าม 4 เทศบาลเมืองท�าข	าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(31) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลทุ�งหลวง ๑ (บ	านโคกมะพร	าว) เทศบาลตําบลทุ�งหลวง อําเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี

2 ชุด

(32) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเมืองเวียง เทศบาลตําบลเมืองเวียง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุ
ราษฎร,ธานี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 6 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ	านโนนขวาว หมู�ที่ 8 

ตําบลขวาวใหญ� องค,การบริหารส�วนตําบลขวาวใหญ� อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร,
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ	านโคกโบสถ, หมู�ที่ 3 
ตําบลโคกกลาง องค,การบริหารส�วนตําบลโคกกลาง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู�ที่ 7 ตําบลท�าตูม
เทศบาลตําบลท�าตูม อําเภอท�าตูม จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ	านบุผาง หมู�ที่ 3 
ตําบลหนองเมธี องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเมธี อําเภอท�าตูม จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านภูดิน หมู�ที่ 15 
ตําบลกระโพ องค,การบริหารส�วนตําบลกระโพ อําเภอท�าตูม จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ	านหนองตาไก	 หมู�ที่ 2 
ตําบลบะ องค,การบริหารส�วนตําบลบะ อําเภอท�าตูม จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

2
2.1 217 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 15 บ	านโคกกลาง 
ตําบลชุมพลบุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลชุมพลบุรี 
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 18 บ	านชุมพลบุรี 
ตําบลชุมพลบุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลชุมพลบุรี 
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านก	านเหลือง 
ตําบลผักไหม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลผักไหม อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านทุ�งราม ตําบลผักไหม
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลผักไหม อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหนองแวง ตําบลผักไหม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลผักไหม อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 10 บ	านหนองกุง
ตําบบกระเทียม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระเทียม 
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดสุรินทร2

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหนองเหล็ก 

ตําบลกระออม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระออม 
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านสีโค ตําบลกังแอน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกังแอน อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านโซงซาง 
ตําบลกังแอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกังแอน
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 18 บ	านปลูงใต	 ตําบลกังแอน
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกังแอน อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหนองกอง ตําบลขวาวใหญ�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขวาวใหญ� อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหนองขอน - 
บ	านหนองแสง ตําบลแคน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
แคน อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านหนองขุนศรี 
ตําบลแคน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแคน อําเภอสนม
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านละลม ตําบลโคกยาง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกยาง อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านจรูกแขวะ ตําบลโคกยาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกยาง อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านสวายซอ ตําบลโคกยาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกยาง อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านโคกวัด ตําบลโคกยาง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกยาง อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านโคกตะแบง 
ตําบลโคกสะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด
 อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านไทร ตําบลจารพัต 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจารพัต อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านทําเนียบ ตําบลช�างป� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลช�างป�~ อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านโคกอาโพน 
ตําบลช�างป�~ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลช�างป�~ 
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านตะเพรา ตําบลโชคนา
สาม ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม 
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านไทรงาม ตําบลบโชคนา
สาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านละเบิก ตําบลโชคนาสาม
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม อําเภอปราสาท
 จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านขาคีม ตําบลตรวจ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตรวจ อําเภอศรีณรงค, จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านใหม�ไทยเจริญ ตําบล
ตรวจ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตรวจ อําเภอศรีณรงค,
 จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านตาปุม ตําบลตระเบียงเตีย
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตระเป�ยงเตีย อําเภอลําดวน 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านสังแก ตําบลต้ังใจตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลต้ังใจ อําเภอเมืองสุรินทร, จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านโคกจราบ ตําบลตาเบา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาเบา อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านปราสาท ตําบลอ็อง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาอ็อง อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านเสกแอ ตําบลตาอ็อง ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาอ็อง อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านกาเกาะ ตําบลตาอ็อง ตาม
แบบแมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาอ็อง อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านโนนจิก ตําบลตาอ็อง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาอ็อง อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโนนเจริญ ตําบลทับทัน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านกล	วย ตําบลทับทัน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านเดือยไก�แก	ว ตําบลทับทัน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านทับน	อย ตําบลทับใหญ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับใหญ� อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านกาเกาะ ตําบลท�าสว�าง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าสว�าง อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านกาเกาะ ตําบลท�าสว�าง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าสว�าง อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 18 บ	านโคกสวาย ตําบลท�าสว�าง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าสว�าง อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านเรียงพนม ตําบลทุ�งกุลา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งกุลา อําเภอท�าตูม จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14,12 บ	านคุ	มจลง,ขุนไชย ตําบล
เทนมีย, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเทนมีย, อําเภอเมือง
สุรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านไพรพยัคฆ, ตําบลเทพ

รักษา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา อําเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโคกสง�า ตําบลแนงมุด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแนงมุด อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโคกพยูง ตําบลแนงมุด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแนงมุด อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 19 บ	านเขาโต�ะ ตําบลบักได ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านโคกไทรงาม ตําบลบ	าน
จารย, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านจารย, อําเภอสังขะ
 จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านหนองระหาร ตําบลบ	าน
จารย, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านจารย, อําเภอสังขะ
 จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านปCงเม็ง ตําบลบ	านพลวง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านพลวง อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านนิคมซอย 3 ตําบลบ	าน
พลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านพลวง อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหนองเยีย ตําบลบุฤาษี 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบุฤาษี อําเภอเมือง
สุรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านทนง ตําบล
ปราสาททนง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปราสาททนง 
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านฉันเพล ตําบลปราสาททอง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปราสาททอง อําเภอเข
วาสินรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหนองไทร ตําบลปราสาท
ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปราสาททอง อําเภอ
เขาวสินรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 10 บ	านโนนม�วง ตําบลพรม

เทพ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพรมเทพ อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านโนนขวาว ตําบลพรมเทพ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพรมเทพ อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านโพนครก ตําบลโพนครก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนครก อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านห	วยอารีย, ตําบลโพนครก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนครก อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านโพนยาง ตําบลโพนครก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนครก อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านยางนํ้าอ	อม ตําบลยะวีก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยะวึก อําเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลผิวดินขนาดเล็ก หมู�ที่ 13 บ	านแก�นขาม ตําบลระ
เวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลระเวียง อําเภอโนน
นารายณ, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(62) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านจรวย ตําบลลําดวน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลําดวน อําเภอลําดวน จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(63) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านโคกจ	ะ ตําบลสมุด ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสมุด อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(64) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านสมุด ตําบลสมุด ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสมุด อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(65) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองยาว ตําบลสมุด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสมุด อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(66) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านประป�ด ตําบลสลักได 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสลักได อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(67) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านเสม็ดน	อย ตําบลสลักได 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสลักได อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(68) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านตาเซา ตําบลสลักได 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสลักได อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(69) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านตารอด ตําบลสวาย ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสวาย อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(70) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านธรรมราช ตําบลสะกาด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสะกาด อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(71) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโดง ตําบลสังขะ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสังชะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(72) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านสองห	อง ตําบลหนองเทพ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเทพ อําเภอโนน
นารายณ, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(73) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านขนวน ตําบลหนองเทพ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเทพ อําเภอโนน
นารายณ, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(74) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 17 บ	านหนองฝาย ตําบลหนอง
เทพ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเทพ อําเภอโนน
นารายณ, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(75) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านหนองแต	 ตําบลหนองบัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(76) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหนองบัวโล�ะ ตําบลหนอง
บัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(77) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านหนองแฝก ตําบลหนอง
บัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(78) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านยางน	อย ตําบลหนองเมธี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเมธี อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(79) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหนองคู ตําบลหัวงัว ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหัวงัว อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร,
1 แห�ง

(80) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านตะเคียน ตําบลอู�โลก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลอู�โลก อําเภอลําดวน จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(81) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านเพชรจังวา ตําบลอู�โลก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลอู�โลก อําเภอลําดวน จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(82) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านบักจรัง ตําบลกาบเชิง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(83) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านโคกเพชร ตําบลกาบเชิง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(84) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านเขวาสินรินทร, ตําบลเข
วาสินรินทร, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเขวาสินรินทร, อําเภอเข
วาสินรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(85) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านดู� ตําบลชุมพลบุรี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทุ�งศรีชุมพล อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(86) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านหนองแต	 ตําบลชุมพล
บุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลทุ�งศรีชุมพล อําเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(87) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านขวาวโค	ง ตําบลนาหนองไผ�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาหนองไผ� อําเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(88) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านตลาดนิคม ตําบลปรือ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนิคมปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(89) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านยะวึก ตําบลยะวึก ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลยะวึก อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(90) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านโคกใหญ� ตําบลกระเทียม
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(91) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านกระเบ้ือง ตําบลทุ�งศรีชุม
พล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระเบ้ือง อําเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(92) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านกาเกาะ ตําบลกาเกาะ 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกาเกาะ อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(93) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านจักจรูก ตําบลแกใหญ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแกใหญ� อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(94) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านน	อยขยูง ตําบลคําผง 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําผง อําเภอโนน
นารายณ, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(95) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโคกสะอาด ตําบลคูตัน 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคูตัน อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(96) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านตาวร ตําบลโคกสะอาด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(97) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านกันจารย, ตําบลจารพัต 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจารพัต อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(98) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านกะพี้ ตําบลจารพัต ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจารพัต อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(99) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนองผือ ตําบลช�างป�~ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลช�างป�~ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(100) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านเที่ยงสูง ตําบลตรวจ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตรวจ อําเภอศรีณรงค, จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(101) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านเสม็ด ตําบลตระแสง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตระแสง อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(102) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านตะเคียน ตําบลตะเคียน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(103) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 19 บ	านจบก ตําบลตาเบา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาเบา อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(104) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเสรียง ตําบลทับทัน ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(105) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านกระทม ตําบลทับทัน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(106) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านสวาท ตําบลทับทัน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(107) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านโคกสวาย ตําบลทับทัน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(108) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านตาเพชร ตําบลเทนมีย, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเทนมีย, อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(109) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านสวาย ตําบลเทนมีย, ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเทนมีย, อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(110) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านอ	อมแก	ว อบต.นานวล ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนานวน อําเภอสนม จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(111) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านโนน ตําบลโนนนารายณ,
 ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนน อําเภอโนน
นารายณ, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(112) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านหนองแมว ตําบลโนน 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนน อําเภอโนนนารายณ,
 จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(113) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านสกอร, ตําบลบักได ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(114) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 16 บ	านไทยสันติสุข ตําบลบักได 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(115) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 17 บ	านไทยนิยมพัฒนา ตําบลบัก
ได ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(116) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านมะโน ตําบลบ	านจารย, 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านจารย, อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(117) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านตาเอก ตําบลบ	านจารย, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านจารย, อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(118) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโคกตามอน ตําบลบ	าน
พลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านพลวง อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(119) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านสนวน ตําบลบึง ตามแบบ
แปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบึง อําเภอเขวสินรินทร, จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(120) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านพนม ตําบลประทัดบุ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลประทัดบุ อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(121) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านตาสอน ตําบลปราสาท
ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปราสาททอง อําเภอ
เขวสินรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(122) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านตาปุด ตําบลปราสาททอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปราสาททอง อําเภอเขวาสิน
รินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(123) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านโพนครก ตําบลโพนครก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนครก อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(124) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านโพนทัน ตําบลําไพรขลา 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไพรขลา อําเภอชุมพลบุรี
 จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(125) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านตาเฮอ ตําบลไพรขลา 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไพรขลา อําเภอชุมพลบุรี
 จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(126) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านโนนสมบูรณ, ตําบลไพร
ขลา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไพรขลา อําเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(127) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโนนโพธ์ิ ตําบลไพรขลา 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไพรขลา อําเภอชุมพลบุรี
 จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(128) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านโพนม�วง ตําบลไพรขลา 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไพรขลา อําเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(129) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านยางม�วง ตําบลยะวึก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลยะวึก อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(130) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านแก�นท	าว- ดงด่ัง ตําบลยาง
สว�าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางสว�าง อําเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(131) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านศาลา ตําบลยางสว�าง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางสว�าง อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(132) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านโนนน	อย ตําบลระเวียง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลระเวียง อําเภอโนนนารายณ, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(133) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านนกเค	า ตําบลระเวียง 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลระเวียง อําเภอโนน
นารายณ, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(134) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหนองกา ตําบลรัตนบุรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(135) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านผือน	อย ตําบลรัตนบุรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(136) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านผือ ตําบลรัตนบุรี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(137) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองเรือ ตําบลศรีสุข 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีสุข อําเภอศรีณรงค, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(138) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านอ	อมแก	ว ตําบลศรีสุข ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีสุข อําเภอศรีณรงค, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(139) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านลูกควาย ตําบลศรีสุข ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีสุข อําเภอศรีณรงค, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(140) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านกะลันทะ ตําบลสําโรง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสําโรง อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(141) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านไพรปCนลา ตําบลสําโรง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสําโรง อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(142) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านเปรียง ตําบลสําโรง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสําโรง อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(143) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านโนนแคน ตําบลหนองเทพ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเทพ อําเภอโนน
นารายณ, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(144) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโนนตาอุ�น อบต.หนองเรือ 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเรือ อําเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(145) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านยางใหม� ตําบลหนองเรือ 
ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเรือ อําเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(146) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านหนองฮะ ตําบล
หนองฮะ ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองฮะ 
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(147) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านขอนแก�น ตําบล
หนองฮะ ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองฮะ 
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(148) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านศิริพัฒน, ตําบลหม่ืนศรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหม่ืนศรี อําเภอสําโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(149) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านโพธ์ิใหญ� ตําบลอาโพน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(150) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	า นแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 12 บ	านโนนทองหลาง ตําบล
ชุมพลบุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลชมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(151) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 22 บ	านโคกโต�ง ตําบลชุมพลบุรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(152) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านดู�น�าหนองไผ� ตําบลนา
หนองไผ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาหนองไผ� อําเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(153) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านกระสัง ตําบลนาหนองไผ� 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาหนองไผ� อําเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(154) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านหม่ืนสังข, ตําบลบัวเชด
 ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบัวเชด เภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(155) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านทุ�งบัว ตําบลผักไหม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลผักไหม อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(156) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านตลิ่งชัน ตําบลสระขุด ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสระขุด อําเภอชุมพล จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(157) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองอีดํา ตําบลกระโพ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระโพ อําเภอท�าตูม จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(158) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านหนองบึง ตําบลกระโพ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระโพ อําเภอท�าตูม จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(159) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลใหญ� หมูที่ 7 บ	านโสน ตําบลกันตวจระมวล ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(160) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านถนนชัย ตําบลกันตรวจระมวล 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกันตรวจระมวล อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(161) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหนองไผ� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขวาวใหญ� อําเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(162) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านแข	ด�อน ตําบลเขิด ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขิด อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(163) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านโนนค	อทอง ตําบลโคกกลาง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกกลาง อําเภอพนมดงรัก
 จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(164) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 19 บ	านร�มเย็น ตําบลโคกสะอาด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(165) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านนาสนวน ตําบลจรัส 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(166) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านหนองหลวง ตําบลจีกแดก

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(167) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านสกร็อม ตําบลเฉนียง 
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเฉนียง อําเภอเมือง
สุรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(168) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองบัวใหญ� ตําบลตรม
ไพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตรมไพร อําเภอศีขรภูมิ
 จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(169) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3,6 บ	านรุน, บ	านโคกวัด ตําบล
ตะเคียน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะเคียน อําเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(170) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านยะสุข ตําบลตระเปรียงเตีย
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตะเบียงเตีย อําเภอลําดวน 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(171) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านตานี ตําบลตานี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตานี อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(172) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองกระบือ ตําบลตานี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตานี อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(173) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองปรือ ตําบลตานี ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตานี อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(174) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโคกจําเริญ ตําบลตานี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตานี อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(175) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลใหญ� หมูที่ 7 บ	านนาครอง ตําบลตานี ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตานี อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(176) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 15 บ	านบุกเจก ตําบลตาเบา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาเบา อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(177) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนองโจงโลง ตําบลตาวัง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาวัง อําเภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(178) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านแสนสําราญ ตําบลตาวัง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาวัง อําเภอสําโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(179) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านโคกสําโรง ตําบลตาวัง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตาวัง อําเภอสําโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(180) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองท�ม ตําบลแต ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(181) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านสังแก ตําบลแตล ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(182) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านโนนถ�อน ตําบลแตล ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(183) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 14 บ	านอาวุธ ตําบลแตล ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(184) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านทับทิมสนาม ตําบลเทพ
รักษา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา อําเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(185) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านนาดี ตําบลนาดี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาดี อําเภอเมืองสุรินทร, จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(186) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านประทัดบุ ตําบลนาดี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาดี อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(187) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโนนแดง ตําบลนานวน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนานวน อําเภอสนม จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(188) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านระสีสันต, ตําบลนาบัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(189) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านปะปูล ตําบลนาบัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(190) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านปอยตะแบง ตําบลนา

บัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาบัว อําเภอเมือง
สุรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(191) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองคู ตําบลนํ้าเขียว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าเขียว อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(192) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโกส	ม ตําบลนํ้าเขียว ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าเขียว อําเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(193) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4,1,3 บ	านเป�อยปราสาท,บะ,
โคกสะอาด ตําบลบะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบะ 
อําเภอท�าตูม จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(194) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านบัวโคก ตําบลบัวโคก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวโคก อําเภอท�าตูม จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(195) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหนองแสง ตําบลบัวโคก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวโคก อําเภอท�าตูม จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(196) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านกะเตียว ตําบลบัวโคก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวโคก อําเภอท�าตูม จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(197) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านจันทร,งาม ตําบลบัวโคก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวโคก อําเภอท�าตูม จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(198) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านจารย, ตําบลบ	านจารย, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านจารย, อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(199) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านตาแอก ตําบลบ	านจารย, 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านจารย, อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(200) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	า นแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านซบ ตําบลบ	านซบ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านชบ อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(201) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านตาปุด ตําบลปราสาททอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปราสาททอง อําเภอเขวาสิน
รินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(202) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านโนนสมบูรณ, ตําบลไพร

ขลา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไพรขลา อําเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(203) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านทนงรัตน, ตําบลเมืองที 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองที อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(204) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 11 บ	านเซ็ม (คุ	มเซ็ม) ตําบล
เมืองที ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองที อําเภอเมือง
สุรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(205) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหนองหว	า ตําบลระเวียง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลระเวียง อําเภอโนนนารายณ, 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(206) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านพลับ ตําบลสนม ตาม
แบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลราม อําเภอสนม จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(207) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านใหม�พัฒนา ตําบลสําเภา
ลูน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลําเภาลูน อําเภอบัวเชด 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(208) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโนง ตําบลศรีสุข ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลศรีสุข อําเภอศรีณรงค, จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(209) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านอําป�ลพัฒนา ตําบล
สะกาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสะกาด อําเภอสังขะ
 จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(210) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านอําป�ล ตําบลสะเดา 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสะเดา อําเภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(211) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 15 บ	านหนองสลัม ตําบลสังขะ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร,

1 แห�ง

(212) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านม�วงมูล ตําบลหนองบัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(213) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหนองไม	ถ่ี ตําบลหนองเมธี
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเมธี อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(214) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านบุผาง ตําบลหนองเมธี 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเมธี อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(215) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านทุ�งมน ตําบลหนองเมธี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเมธี อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(216) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านแร	งไข� ตําบลหนองเมธี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเมธี อําเภอท�าตูม 
จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง

(217) ขยายแนวเขตท�อระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 1 บ	านสนิท หมู�ที่ 6 บ	านวารไพรศรี ตําบล
หนองสนิท ตามแบบที่องค,การบริหารส�วนตําบลหนองสนิทกําหนด องค,การบริหารส�วน
ตําบลหนองสนิท อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน

3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 21 สายทาง
(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement 

In - Place Recycling) บ	านสําโรง หมู�ที่ 6 - บ	านหนองนํ้าขุ�น ตําบลขวาวใหญ� มีพื้นที่ไม�
น	อยกว�า 17,485 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลขวาวใหญ� อําเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร,

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement 
In - Place Recycling) บ	านไพรษร หมู�ที่ 7 ตําบลขวาวใหญ� - บ	านโพธ์ิ ตําบลหนองบัว มี
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 17,458 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลขวาวใหญ� อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) - บ	าน
โคกยาว หมู�ที่ 2 ตําบลโคกกลาง กว	าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พร	อม
วางท�อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 21 ท�อน องค,การบริหารส�วนตําบลโคกกลาง 
อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) บ	านเที่ยงสูง หมู�ที่ 2 ตําบลตรวจ - อําเภอศรีณรงค, กว	าง 4 เมตร ยาว 1,120 
เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตรวจ อําเภอศรีณรงค, 
จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) บ	านโชคชัย หมู�ที่ 13 ตําบลตรวจ จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 4,400 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตรวจ อําเภอศรีณรงค, จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธีผิวแบบพาราเคพซีล สายบ	านหัวนา หมู�ที่ 7 
อําเภอสนม - ทางหลวงหมายเลข 2079 กว	าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร พร	อมวางท�อระบายนํ้า จํานวน 2 จุด องค,การบริหารส�วน
ตําบลนานวน อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement 
In - Place Recycling) สายบ	านหัวแรต หมู�ที่ 10 - บ	านหนองแสง หมู�ที่ 3 ตําบลบัวโคก 
จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 14,580 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบัวโคก
 อําเภอท�าตูม จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement 
In - Place Recycling) สายบ	านธรรมษา หมู�ที่ 15 - บ	านธรรมษา หมู�ที่ 2 ตําบลบัวโคก 
จํานวน 2 ช�วง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 7,700 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบัวโคก 
อําเภอท�าตูม จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
สถานีรถไฟบุฤาษี - บ	านผึ้ง หมู�ที่ 6 บ	านผึ้ง ตําบลบุฤาษี กว	าง 6 เมตร ยาว 510 เมตร หนา
 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบุฤาษี อําเภอเมืองสุรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (บ	าน

ดงยาง - ยางขามเฒ�า) หมู�ที่ 3 บ	านดงยาง - หมู�ที่ 1 บ	านหนองเรือ ตําบลหนองเรือ กว	าง 6 
เมตร ยาว 1,450 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเรือ 
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement 
In - Place Recycling) บ	านโนนง้ิว หมู�ที่ 4 ตําบลหนองสนิท มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,858 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองสนิท อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement 
In - Place Recycling) บ	านสนิท หมู�ที่ 1 ตําบลหนองสนิท มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 15,000 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองสนิท อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
(บ	านกระเทียม - บ	านกันเต็ล) หมู�ที่ 9 หน	าโรงเรียนบ	านโนนสบาย ตําบลกระเทียม - บ	าน
สน ตําบลบ	านจารย, กว	าง 6 เมตร ยาว 2,120 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างผิวทางถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) หมู�ที่ 4 บ	านประทุน - หมู�ที่ 21 บ	านห	วยเจริญ ตําบลแตล มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
9,160 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(15) ปรับปรุงปูผิวทางลาดยางบนพื้นคอนกรีต หมู�ที่ 11 บ	านหนองกก ตําบลนาบัว กว	าง 5 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร หนา 0.4 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(16) ปรับปรุงปูผิวทางลาดยางบนพื้นคอนกรีต หมู�ที่ 13 บ	านปอยตะแบง - บ	านไทรทาบ ตําบล
นาบัว กว	าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.4 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาบัว 
อําเภอเมืองสุรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
(สายบ	านโคกสําโรง) หมู�ที่ 1 บ	านเซ็ม ตําบลเมืองที กว	าง 6 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.05
 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองที อําเภอเมืองสุรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างผิวทางพาราเคปซีล (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) (บ	านชาด - 
บ	านยางบ�ออี) หมู�ที่ 10 บ	านยางบ�ออี ตําบลเมืองบัว กว	าง 6 เมตร ยาว 925 เมตร ไหล�ทาง
ข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองบัว อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(19) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) หมู�
ที่ 6 บ	านอาเลา หมู�ที่ 6 ตําบลหนองอียอ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,000 ตารางเมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลหนองอียอ อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

(20) เสริมผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองอียอ ตําบลหนองอียอ มีพื้นที่ไม�น	อย
กว�า 4,760 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองอียอ อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(21) ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ	านหนองกง) หมู�ที่ 

15 บ	านตาเดียวสามัคคี จํานวน 3 ช�วง ตําบลนอกเมือง มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 15,810 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

บ	านปวงตึก องค,การบริหารส�วนตําบลตาตุม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร,
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
บ	านพระป�ด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านแร� อําเภอเขวาสินรินทร, จังหวัดสุรินทร,

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 18 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร,วิทยาคม เทศบาลเมืองสุรินทร, อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา เทศบาลเมืองสุรินทร, อําเภอเมืองสุรินทร, จังหวัดสุรินทร,

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ, เทศบาลเมืองสุรินทร, อําเภอเมืองสุรินทร, 
จังหวัดสุรินทร,

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลท�าตูม เทศบาลตําบลท�าตูม อําเภอท�าตูม จังหวัดสุรินทร,

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลกันตวจระมวล เทศบาลตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร,

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี เทศบาลตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร,

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลผักไหม เทศบาลตําบลผักไหม อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร,

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลสังขะ เทศบาลตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร,

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนกีฬาหม่ืนศรีวิทยานุสรณ, เทศบาลตําบลหม่ืนศรี อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร,

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 37 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านนํ้าโมง ตําบลนํ้าโมง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าโมง อําเภอท�าบ�อ 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านสังคมพัฒนา ตําบลสีกาย
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสีกาย อําเภอเมืองหนองคาย
 จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4,5,12,13 บ	านเชียงอาด 
ตําบลเหล�าต�างคํา องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�าต�างคํา อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 15 บ	านเด่ือเจริญ 
ตําบลบ	านเด่ือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านเด่ือ 
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบกรองนํ้า แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านนามน หมู�ที่ 9 ตําบลเซิม 
องค,การบริหารส�วนตําบลเซิม อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านนาสวรรค, 
ตําบลเซิม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเซิม 
อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านนาทับไฮ 
ตําบลนาทับไฮ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาทับไฮ 
อําเภอรัตนวาป� จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 11 บ	านภูเงิน ตําบลเฝaาไร� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเฝaาไร� อําเภอเฝaาไร� จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านวังยาง ตําบลวัดธาตุ
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านหนองนาเมือง 
ตําบลวัดธาตุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวัดธาตุ 
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านเหมือดแอ� 
ตําบลคอกช	าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคอกช	าง 
อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดหนองคาย

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านสมสะอาด 

ตําบลคอกช	าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคอกช	าง 
อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(13) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3,13,18 บ	านโพนบก, บ	านเอราวัณ, บ	านโพนบุญ 
ตําบลชุมช	าง รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบล
ชุมช	าง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(14) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 8 - 4 บ	านโคกถาวร โคกสว�าง คุ	มโคกน	อย 
โนนตาล - บ	านส	มโฮง ตําบลนาข�า รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กําหนด 
องค,การบริหารส�วนตําบลนาข�า อําเภอท�าบ�อ จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านโนนต	อง 
ตําบลนาดี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาดี 
อําเภอเฝaาไร� จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านดอนเม็ก 
ตําบลนาดี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาดี 
อําเภอเฝaาไร� จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านนํ้าโมง ตําบลนํ้าโมง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าโมง อําเภอท�าบ�อ
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านทุ�ม ตําบลนํ้าโมง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าโมง อําเภอท�าบ�อ
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านฝาง ตําบลนํ้าโมง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าโมง อําเภอท�าบ�อ 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านโนนสําราญ 
ตําบลนํ้าโมง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าโมง 
อําเภอท�าบ�อ จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านกุดบง ตําบลบ	านเด่ือ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเด่ือ อําเภอท�าบ�อ 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านดอนขม 
ตําบลบ	านเด่ือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านเด่ือ 
อําเภอท�าบ�อ จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านว�าน ตําบลบ	านว�าน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านว�าน อําเภอท�าบ�อ 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านเปaา ตําบลบ	านว�าน 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านว�าน อําเภอท�าบ�อ 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านดอนไผ� ตําบลโพนทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนทอง อําเภอโพธ์ิตาก 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านไร� ตําบลโพนทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนทอง อําเภอโพธ์ิตาก 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านดงเหล�า ตําบลโพนทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนทอง อําเภอโพธ์ิตาก 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านโคกบุญสนอง 
ตําบลโพนทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพนทอง 
อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโพนทอง ตําบลวังหลวง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังหลวง อําเภอเฝaาไร� 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านท�าหลวง ตําบลวังหลวง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังหลวง อําเภอเฝaาไร� 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านไชยพัฒนา 
ตําบลวังหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังหลวง
อําเภอเฝaาไร� จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านกุดแคน 
ตําบลหนองหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองหลวง อําเภอเฝaาไร� จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านหนองบัวเงิน 
ตําบลหนองหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองหลวง อําเภอเฝaาไร� จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านศรีวิไล 
ตําบลหนองหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองหลวง อําเภอเฝaาไร� จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 18 บ	านหนองบัวเงินเหนือ 
ตําบลหนองหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองหลวง อําเภอเฝaาไร� จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2,1,3,6,10,14 บ	านต�างคํา, 

บ	านเหล�าต�างคํา ตําบลเหล�าต�างคํา องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�าต�างคํา อําเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 11,7,8,9 บ	านโคกสว�าง ตําบล
เหล�าต�างคํา องค,การบริหารส�วนตําบลเหล�าต�างคํา อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
บ	านทุ�งหลวง องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

1 หลัง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3

3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 14 ชุด
(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย องค,การบริหารส�วนจังหวัดหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 สว�างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 ชํานาญอนุเคราะห, เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ,บํารุง เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน, เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลวัดธาตุ เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองท�าบ�อ เทศบาลเมืองท�าบ�อ อําเภอท�าบ�อ จังหวัดหนองคาย

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 16 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านโนนภูทอง 

ตําบลวังทอง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง 
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านโนนม�วง ตําบลหัวนา 
เทศบาลตําบลหัวนา อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านทรายทอง 
ตําบลทรายทอง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทรายทอง 
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 7 บ	านทรายมูล 
ตําบลทรายทอง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทรายทอง 
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านกุดแข	 
ตําบลทรายทอง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทรายทอง 
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบถังเหล็กรูปทรงลูกบอล ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก,เมตร 
และระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าบาดาล หมู�ที่ 12 บ	านใหม�บูรพา (นอกเขตเทศบาล) 
องค,การบริหารส�วนตําบลนาเหล�า อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองบัวเหนือ 
ตําบลโนนทัน ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านกุดฮู ตําบลนาด�าน
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาด�าน อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหนองบัวน	อย 
ตําบลนาด�าน ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาด�าน อําเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนองเห็น ตําบลนาด�าน 
ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาด�าน อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู� 10 บ	านหนองแกกลาง 
ตําบลหนองแก ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองแก อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดหนองบัวลําภู

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 ตําบลหัวนา 

เทศบาลตําบลหัวนา อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมูบ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโคกม�วงชุม 
ตําบลโนนเมือง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนเมือง 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมูบ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านภูศรีทอง 
ตําบลโนนเมือง ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนเมือง 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านหนองบัวเงิน 
ตําบลปางกู� ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปางกู� อําเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโสกปลาขาว 
ตําบลปางกู� ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลปางกู� อําเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 4 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทาง Para cape seal ( โดยวิธี pavement in - place 
Recycling) สายบ	านปfาคา หมู�ที่ 4 บ	านปfาคา กว	าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านพร	าว อําเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลําภู

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล โดยวิธี pavement in - place Recycling 
สายบ	านเก�าโกใต	 หมู�ที่ 8 - บ	านห	วยไร� หมู�ที่ 9 ผิวจราจรกว	าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลโนนขม้ิน อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดหนองบัวลําภู

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete สายทางภายใน
บ	านหนองภัยศูนย, หมู�ที่ 9 ตําบลหนองภัยศูนย, กว	าง 6 เมตร ยาว 770 เมตร หนา
0.03 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองภัยศูนย, อําเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลําภู

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Para cape seal (โดยวิธี Pavement in - place Recycling)
สายบ	านภูพานทอง หมู�ที่ 2 - บ	านห	วยทราย หมู�ที่ 1 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

บ	านถํ้ากลองเพล องค,การบริหารส�วนตําบลโนนทัน อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
จังหวัดหนองบัวลําภู

1 หลัง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3

3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 6 ชุด
(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลําภู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
จังหวัดหนองบัวลําภู

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลกุดดินจ่ี เทศบาลตําบลกุดดินจ่ี อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลนากลาง ๑ เทศบาลตําบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 30 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านอิฐ ตําบลบ	านอิฐ ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านอิฐ อําเภอเมือง
อ�างทอง จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหัวกระบัง ตําบลสามโก	 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลสามโก	 อําเภอสามโก	 จังหวัด
อ�างทอง

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองถํ้า ตําบลมงคล
ธรรมนิมิต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลสามโก	 อําเภอสามโก	
 จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหน	าวัดโบสถ, ตําบลสามโก	
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลสามโก	 อําเภอสามโก	 จังหวัด
อ�างทอง

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองไก�ร	าน ตําบลมงคล
ธรรมนิมิต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลสามโก	 อําเภอสามโก	
 จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านห	วยกร	อ ตําบลสามโก	 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลสามโก	 อําเภอสามโก	 จังหวัด
อ�างทอง

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านอิฐ ตําบลบ	านอิฐ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านอิฐ อําเภอเมือง
อ�างทอง จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเซิงหวาย ตําบลหัวไผ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหัวไผ� อําเภอเมือง
อ�างทอง จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านคราม ตําบลหัวไผ� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหัวไผ� อําเภอเมืองอ�างทอง
 จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านนา ตําบลหัวไผ� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหัวไผ� อําเภอเมืองอ�างทอง 
จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดอ�างทอง

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองไชโย ตําบลไชโย 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลเกษไชโย อําเภอไชโย จังหวัด
อ�างทอง

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านกุ�ม ตําบลโคกพุทรา ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลโคกพุทรา อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัด
อ�างทอง

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านทางพระ ตําบลทางพระ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลทางพระ อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัด
อ�างทอง

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 ตําบลบางพลับ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านท�าลอบ ตําบลรํามะสัก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด เทศบาลตําบลรํามะสัก อําเภอโพธ์ิทอง 
จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านโกรกกราก ตําบลชัยฤทธ์ิ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลชัยฤทธ์ิ อําเภอไชโย 
จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านปากบาง ตําบลเทวราช 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลเทวราช อําเภอไชโย 
จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโตนด ตําบลเทวราช ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลเทวราช อําเภอไชโย 
จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโตนด ตําบลเทวราช ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลเทวราช อําเภอไชโย 
จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านท	องคุ	ง ตําบลบางจัก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบางจัก อําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านวัดตาลเหนือ ตําบล
บางเสด็จ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลบางเสด็จ 
อําเภอปfาโมก จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านบางหัก ตําบล มหาดไทย
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลปfาง้ิว อําเภอเมือง
อ�างทอง จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง
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(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเชียง ตําบลโพธ์ิม�วงพันธ, 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิม�วงพันธ, อําเภอ
สามโก	 จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านดอนเข็ม ตําบลโพธ์ิม�วง
พันธ, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิม�วงพันธ, 
อําเภอสามโก	 จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านยางช	าย ตําบลยางช	าย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลยางช	าย อําเภอโพธ์ิ
ทอง จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(26) ขยายเขตแนวท�อระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านราชสถิตย, 
ตําบลราชสถิตย, รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วน
ตําบลราชสถิตย, อําเภอไชโย จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านหนองสองห	อง หมู�ที่ 5 ตําบลหลัก
แก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหลักแก	ว 
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านแสวงสุข ตําบลห	วยไผ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยไผ� อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 2 บ	านห	วยไผ	ใต	 ตําบลห	วยไผ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยไผ� อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านวัดยาง ตําบลห	วยไผ� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้ากําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยไผ� อําเภอแสวงหา 
จังหวัดอ�างทอง

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 7 สายทาง

(1) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตถนนสายบ	านหนองกรด - 
บ	านหัวคลอง หมู�ที่ 2,4 ตําบลคําหยาด กว	าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลคําหยาด อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ�างทอง

1 สายทาง

(2) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านจําปาหล�อ หมู�ที่ 2 เชื่อมบ	านนรสิงห, ตําบลจําปา
หล�อ กว	าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 800 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลจําปาหล�อ อําเภอเมืองอ�างทอง จังหวัดอ�างทอง

1 สายทาง

(3) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ	านจําปาหล�อ หมู�ที่ 7 (คลองบางตาแผ�น) ตําบล
จําปาหล�อ กว	าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 800 ตาราง
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลจําปาหล�อ อําเภอเมืองอ�างทอง จังหวัดอ�างทอง

1 สายทาง
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(4) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านดอนง้ิว - บ	านหางบางศาลา

 หมู�ที่ 2 -6 ตําบลชัยฤทธ์ิ จํานวน 2 ช�วง พื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 22,440 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลชัยฤทธ์ิ อําเภอไชโย จังหวัดอ�างทอง

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟCสท,ติกคอนกรีตสายบ	านพราน - บ	านแก หมู�
ที่ 1 - 6 ตําบลบ	านพราน จํานวน 2 ช�วง พื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 15,605 ตารางเมตร  
องค,การบริหารส�วนตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอ�างทอง

1 สายทาง

(6) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตสายบ	านตะพุ�น - ลาดเค	าเหนือ หมู�ที่ 4,5 บ	าน
ตะพุ�น ตําบลนรสิงห, กว	าง 9 เมตร ยาว 2900 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 
26,100 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนรสิงห, อําเภอปfาโมก จังหวัดอ�างทอง

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหนองจิก - บ	านละเมาะยุบ พื้นที่ไม�น	อยกว�า
 16,160 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลจําลอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ�างทอง

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต	นสน เทศบาลเมือง
อ�างทอง อําเภอเมืองอ�างทอง จังหวัดอ�างทอง

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ(วัดราชสกุณา) เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ อําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ�างทอง

1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลศาลเจ	าโรงทอง (รวมศูนย,) องค,การบริหารส�วนตําบลศาลเจ	าโรง
ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 20 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต	นสน เทศบาลเมืองอ�างทอง อําเภอเมืองอ�างทอง จังหวัดอ�างทอง

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล�ห,สุทธาวาส เทศบาลเมืองอ�างทอง อําเภอเมืองอ�างทอง 
จังหวัดอ�างทอง

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ�างทอง อําเภอเมืองอ�างทอง จังหวัดอ�างทอง

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดแจ	ง เทศบาลตําบลปfาโมก อําเภอปfาโมก จังหวัดอ�างทอง

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ,วรดิตถ, เทศบาลตําบลปfาโมก อําเภอปfาโมก จังหวัดอ�างทอง

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดปfาโมกข, เทศบาลตําบลปfาโมก อําเภอปfาโมก จังหวัดอ�างทอง

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร เทศบาลตําบลปfาโมก อําเภอปfาโมก จังหวัดอ�างทอง
2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข เทศบาลตําบลปfาโมก อําเภอปfาโมก จังหวัดอ�างทอง

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน เทศบาลตําบลปfาโมก อําเภอปfาโมก จังหวัดอ�างทอง

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลบางเจ	าฉ�า องค,การบริหารส�วนตําบลบางเจ	าฉ�า 
อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ�างทอง

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 4 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านหนองมะแซว หมู�ที่ 1 

ตําบลหนองมะแซว องค,การบริหารส�วนตําบลหนองมะแซว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านหนองนาเทิง หมู�ที่ 5
ตําบลนาจิก องค,การบริหารส�วนตําบลนาจิก อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างลานกีฬา ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ตําบลพนา องค,การบริหารส�วนตําบล
พนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนบ	านโพนเมือง หมู�ที่ 11 
ตําบลไม	กลอน องค,การบริหารส�วนตําบลไม	กลอน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

2
2.1 22 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านแก	งกฐิน ตําบลนาหมอม	า 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาหมอม	า อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านศรีบุญเรือง ตําบลนํ้าปลีก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลไก�คํา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัด
อํานาจเจริญ

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านคําสร	างบ�อ ตําบลนํ้าปลีก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าปลีก อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านดอนดู� ตําบลนํ้าปลีก ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าปลีก อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
 จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านนํ้าปลีก ตําบลนํ้าปลีก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าปลีก อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3, 10 บ	านดงบัง ตําบลนํ้าปลีก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าปลีก อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านบุ�งเขียว ตําบลโคกก�ง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัยพากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกก�ง อําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดอํานาจเจริญ

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านบุ�งเขียวน	อย ตําบลโคกก�ง

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโคกก�ง อําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ

1 แห�ง

(9) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หน�วยผลิตที่ 1 หมู�ที่ 10 บ	านแสนสุข ตําบลหนองแก	ว รวม
ขยายท�อเมนความยาวไม�น	อยกว�า 5,856 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลหัวตะพาน
กําหนด เทศบาลตําบลหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านไร�แสนสุข หมู�ที่ 9 ตําบลคึมใหญ� 
(ความจุ 30 ลูกบาศก,เมตร) ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลคึมใหญ� อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านโนนหนามแท�ง ตําบล
โนนหนามแท�ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนหนาม
แท�ง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านคําน	อย ตําบลโนนหนาม
แท�ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนหนามแท�ง อําเภอ
เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านไม	กลอน ตําบลไม	กลอน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไม	กลอน อําเภอพนา จังหวัด
อํานาจเจริญ

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านนาดี ตําบลไร�ข่ี ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไร�ขี อําเภอลืออํานาจ จังหวัด
อํานาจเจริญ

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู� แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านคําน	อย ตําบลสร	างถ�อน	อย 
องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างถ�อน	อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู� แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านคําข�า ตําบลสร	างถ�อน	อย 
องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างถ�อน	อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู� แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองไหล ตําบลสร	างถ�อน	อย
 องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างถ�อน	อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู� แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านโนนแคน ตําบลสร	างถ�อน	อย
 องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างถ�อน	อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านคําพะโอ ตําบลสร	างนก
ทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างนกทา อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองแฝก ตําบลสร	าง
นกทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสร	างนกทา อําเภอ
เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านโนนม�วง ตําบลหนองไฮ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไฮ อําเภอเสนางคนิคม
 จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหนองไฮ ตําบลหนองไฮ 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไฮ อําเภอเสนางคนิคม
 จังหวัดอํานาจเจริญ

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 10 สายทาง

(1) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวทางแบบ PARA ASPHALTIC 
CONCRETE บ	านบอบุ หมู�ที่ 2,9 ตําบลไก�คํา กว	าง 4 เมตร ยาว 5,690 เมตร หนา 0.04 
เมตร เทศบาลตําบลไก�คํา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 สายทาง

(2) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวทางแบบ PARA ASPHALTIC 
CONCRETE บ	านโปโล หมู�ที่ 4 ตําบลไก�คํา กว	าง 4 เมตร ยาว 2,060 เมตร หนา 0.04 เมตร
 เทศบาลตําบลไก�คํา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 สายทาง

(3) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ	านสามัคคีพัฒนา หมู� 10 ตําบลไก�คํา กว	าง 4 เมตร ยาว
 400 เมตร หนา 0.12 เมตร ไหล�ทางลูกรังกว	างข	างละ 0.50 เมตร เทศบาลตําบลไก�คํา 
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต แบบ Pavement In -Place Recycling หมู�ที่ 2
 บ	านเค็งใหญ� - หมู�ที่ 4,10 บ	านหัวดง ตําบลเค็งใหญ� กว	าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.04 เมตร เทศบาลตําบลเค็งใหญ� อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต แบบ Pavement In -Place Recycling หมู�ที่ 
4,10 บ	านหัวดง - บ	านหนองเด่ิน ตําบลเค็งใหญ� กว	าง 8 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 
เมตร เทศบาลตําบลเค็งใหญ� อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

1 สายทาง

(6) ฉาบผิวพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ	านนาดี กุดปลาดุก หมู�ที่ 4 ชุมชนนาดี
 ตําบลนาวัง กว	าง 6 เมตร ยาว 719 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลนาวัง อําเภอ
เมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

1 สายทาง

(7) ฉาบผิวพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายแยก อบจ.โนนหนามแท�ง -ปfาต้ิว เชื่อมสายแยก
 อบจ.โคกกอก -นาวัด หมู�ที่ 5 ชุมชนหนองมะแซว ตําบลนาวัง กว	าง 8 เมตร ยาว 2,418 
เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลนาวัง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -place recycling สายทาง
แยก อจ.ถ.36 -001 แยก ทช.อจ. 3016 - บ	านดอนเมย (ช�วงแยกบ	านโนนผึ้ง หมู�ที่ 7 ตําบล
นาจิก ไปบ	านดอนเมย ตําบลดอนเมย) อําเภอเมืองอํานาจเจริญ มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 10,485 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนาจิก อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 สายทาง

(9) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In -place recycling สายทาง
แยก อจ.ถ.36 -001 แยก ทช.อจ. 3016 - บ	านดอนเมย (ถึงทางแยกเข	าบ	านหนองนาเทิง) 
ตําบลนาจิก กว	าง 8 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลนา
จิก อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายบ	านสร	างนกทา - บ	านนา
เพียง ตําบลสร	างนาทา กว	าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลสร	างนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง

(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
วัดคําย�านาง เทศบาลตําบลนาปfาแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 12 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ (พุทธอุทยาน) เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนํ้าปลีก เทศบาลตําบลนํ้าปลีก อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) เทศบาลตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) เทศบาลตําบลพนา อําเภอพนา 
จังหวัดอํานาจเจริญ

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลอํานาจ เทศบาลตําบลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 62 แห�ง
(1) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก บ	านกุดหมากไฟ หมู�ที่ 1 ตําบลกุดหมากไฟ

 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านจีต หมู�ที่ 2 ตําบลบ	านจีต ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกู�แก	ว อําเภอกู�แก	ว จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านโนนสมบูรณ, หมู�ที่ 15 ตําบลบ	านธาตุ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านคํายางน	อย ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลผาสุก อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านหนองแหลม ตําบลหนองขอน
กว	าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองขอนกว	าง อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง บ	านดงบาก หมู�ที่ 8 ตําบลหนองไผ� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองไผ� อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง บ	านคําบาก หมู�ที่ 11 ตําบลหนองไผ� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองไผ� อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านคําด	วง หมู�ที่ 10 ตําบลคําด	วง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําด	วง อําเภอบ	านผือ จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโนนผาแดง ตําบลนางัว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนางัว อําเภอนํ้าโสม จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ	านแสงบูรพา หมู�ที่ 11 ตําบลหนองอ	อ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองอ	อ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเหล�าใหญ� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแชแล อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านหนองแวงน	อย ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแชแล อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านผาสุก ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลผาสุก อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านคําไฮ ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลผาสุก อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านผาทอง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลผาสุก อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านโนนหยาด ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองแวงโนนสะอาด อําเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านฝายเจริญสุข ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองแวงโนนสะอาด อําเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง

(18) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านดอนกลอย ตําบลดอนกลอย ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลย,รักษ, 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร,กลาส 4 ลูก) หมู�ที่ 5 บ	าน
ดงยางน	อย ตําบลดอนกลอย องค,การบริหารส�วนตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลย,รักษ, 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร,กลาส 4 ลูก) หมู�ที่ 8 บ	าน
โพธ์ิคํา ตําบลดอนกลอย องค,การบริหารส�วนตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลย,รักษ, จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร,กลาส 4 ลูก) หมู�ที่ 9 บ	าน
โนนตาล ตําบลดอนกลอย องค,การบริหารส�วนตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลย,รักษ, จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านทับกุง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทับกุง อําเภอหนองแสง จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 14 บ	านเลิงทอง ตําบลนาข�า ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาข�า อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6บ	านห	วยแสง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิศรีสําราญ อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านโนนคําเจริญ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านหนองกุงทอง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(27) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านดอนเงิน หมู�ที่ 12 ตําบลแชแล ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแชแล อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี
1 แห�ง

(28) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านโนนหินลาด หมู�ที่ 14 ตําบลแชแล ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลแชแล อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก บ	านหนองบัว หมู�ที่ 4 ตําบลนาดี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาดี อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก บ	านห	วยยาง หมู�ที่ 5 ตําบลนาดี ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลนาดี อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านถ�อน หมู�ที่ 2 ตําบลบ	านผือ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านผือ อําเภอบ	านผือ จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ	านพลับ หมู�ที่ 4 ตําบลบ	านผือ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านผือ อําเภอบ	านผือ จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านดานใหญ� หมู�ที่ 11 ตําบลผาสุก ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลผาสุก อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านคําเจริญ หมู�ที่ 10 ตําบลพันดอน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลกงพานพันดอน อําเภอกุมภวาป� จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านแม�นนท, หมู�ที่ 2 ตําบลหนองไผ� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองไผ� อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก บ	านหนองหิน หมู�ที่ 8 ตําบลหนองไผ� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองไผ� อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง บ	านโนนสวรรค, หมู�ที่ 7 ตําบลหนองไผ� ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองไผ� อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง บ	านเพ็ก หมู�ที่ 9 ตําบลหนองไผ� ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหนองไผ� อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�+บาดาล บ	านโนนสะอาด หมู�ที่ 15,4 ตําบล
เขือนํ้า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขือนํ้า อําเภอบ	านผือ
 จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก บ	านหนองปลาซิว หมู�ที่ 9,1,2,8 ตําบล
เขือนํ้า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเขือนํ้า อําเภอบ	านผือ
 จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านคําบอน หมู�ที่ 3 ตําบลคําเลาะ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเลาะ อําเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง
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(42) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านหนองแวงตาด หมู�ที่ 4 ตําบลคําเลาะ 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเลาะ อําเภอไชยวาน 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านวังชมภู หมู�ที่ 6 ตําบลคําเลาะ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเลาะ อําเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง บ	านหนองไม	ตาย หมู�ที่ 9 ตําบลคําเลาะ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเลาะ อําเภอไชยวาน 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านกุดดอกคํา หมู�ที่ 4 ตําบลโพธ์ิศรีสําราญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิศรีสําราญ อําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านม�วงศรีสมพร หมู�ที่ 9 ตําบลโพธ์ิศรีสําราญ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิศรีสําราญ อําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านเสาเล	า หมู�ที่ 10 ตําบลโพธ์ิศรีสําราญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโพธ์ิศรีสําราญ อําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลหอถังบอลลูน บ	านห	วยเจริญ หมู�ที่ 7 ตําบลสามัคคี 
องค,การบริหารส�วนตําบลสามัคคี อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดกลาง บ	านโนนศรีสมพร หมู�ที่ 10 ตําบลเสอเพลอ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป� 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านโคกศรีสําราญ หมู�ที่ 17 ตําบลเสอเพลอ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป� 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� บ	านสงเปลือย หมู�ที่ 19 ตําบลเสอเพลอ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป� 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ	านโนนสมบูรณ, หมู�ที่ 6 ตําบลหนองอ	อ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองอ	อ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านหนองแวง ตําบลถ�อนนาลับ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถ�อนนาลับ อําเภอบ	านดุง 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโพธ์ิท�าเมือง ตําบลถ�อนนา
ลับ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถ�อนนาลับ อําเภอบ	านดุง
 จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง
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(55) ก�อสร	างหอถังระบบประปานํ้าสะอาดสําหรับหมู�บ	าน (มาตรฐาน ก.) หมู�ที่ 9 บ	านส�งเสริม

ธรรม ตําบลนิคมสงเคราะห, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
นิคมสงเคราะห, อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ�ายตรง หมู�ที่ 10 บ	านไผ�ล	อม 
ตําบลเมืองพาน องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองพาน อําเภอบ	านผือ จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านวังทอง ตําบลวังทอง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง อําเภอบ	านดุง จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านกําแมด ตําบลวังทอง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง อําเภอบ	านดุง จังหวัด
อุดรธานี

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านวังแสนสุข ตําบลวังทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง อําเภอบ	านดุง 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านวังสมบัติ ตําบลวังทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง อําเภอบ	านดุง 
จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านวังดารา , หมู�ที่ 9 บ	านวัง
ชัย ตําบลวังทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังทอง 
อําเภอบ	านดุง จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

(62) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านเหล�าหลวง หมู�ที่ 8 บ	าน
เหล�าหลวงใต	 ตําบลวังทอง ตามแบบมมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วน
ตําบลวังทอง อําเภอบ	านดุง จังหวัดอุดรธานี

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 23 สายทาง

(1) เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย อด 3165 บ	านกุดหมากไฟ - ทางเข	าอ�างเก็บนํ้าห	วย
เชียงหลี ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 25,600 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สาย อด 3010 บ	านหนองแวงจุมพล ม.7,8,10 ขนาด
กว	าง 4 - 8 เมตร ยาว 915 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,440 ตารางเมตร เทศบาลตําบล
กุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติก สายบ	านนานกชุม ม.3 - บ	านบะยาว ม.1 ช�วง 1 กว	าง 6
 เมตร ยาว 1,260 เมตร ช�วง 2 กว	าง 6 เมตร ยาว 710 เมตรหรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 15,760
 ตารางเมตร เทศบาลตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(4) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านยวด - บ	านนาม่ัง ช�วงที่ 1 (บ	านนาม่ัง
 - บ	านสร	างแก	ว) กว	าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,400 ตาราง
เมตร เทศบาลตําบลบ	านยวด อําเภอสร	างคอม จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง
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(5) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านยวด - บ	านนาม่ัง ช�วงที่ 2 (บ	านนาม่ัง

 - บ	านสร	างแก	ว) กว	าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 18,400 ตาราง
เมตร เทศบาลตําบลบ	านยวด อําเภอสร	างคอม จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง สายบ	านสี่แจ หมู� 3 ขนาดผิวจราจร กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,000 ตารางเมตร พร	อมปaายประชาสัมพันธ,โครงการ จํานวน 1 
ปaาย องค,การบริหารส�วนตําบลผาสุก อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแคบซีล สาย บ	านยางหล�อ ขนาดกว	าง 5 เมตร ยาว 605 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 3,025 ตารางเมตร เทศบาลตําบลแชแล อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแคบซีล โดยวิธี Pavement In -place Recycling สาย อด.3177 
บ	านเหล�าหมากบ	า - บ	านโนนสะอาด ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 2,840 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�
น	อยกว�า 17,040 ตารางเมตร เทศบาลตําบลแชแล อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(9) ซ�อมแซมถนนลาดยาง สายบ	านนาต	อง ม.5 - บ	านนายูง ม.1 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร
 มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 19,100 ตารางเมตร เทศบาลตําบลนายูง อําเภอนายูง จังหวัด
อุดรธานี

1 สายทาง

(10) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -place Recycling สาย บ	าน
เชียง - หนองเม็ก ขนาดกว	าง 7 เมตร ยาว 2,287 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 26,010 
ตารางเมตร เทศบาลตําบลบ	านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(11) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง สาย อด.2163 บ	านตะเคียนทอง - บ	านโพธ์ิงาม - บ	านสมดี 
ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 2,870 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 20,090 ตารางเมตร เทศบาล
ตําบลบ	านโปร�ง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกผสมยางธรรมชาติ (โดยวิธี Recycling) สาย บ	านน	อย
มาลีสถาพร ม.7 - วัดดอยนางหงษ, ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อย
กว�า 20,000 ตารางเมตร เทศบาลตําบลผาสุก อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(13) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกผสมยางธรรมชาติ (โดยวิธี Recycling) สาย บ	านดงกลาง
 ม.5 ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,200 ตารางเมตร 
เทศบาลตําบลผาสุก อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(14) เสริมผิวทางจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านห	วยกองสี ม.6 - ถนน รพช. 
(ก�อสร	างช�วง บ	านโนนสิมมา ม.8) กว	าง 6 เมตร ยาว 880 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 
5,280 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลตูมใต	 อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(15) เสริมผิวทางจราจรพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านบ	านตูมใต	 - บ	านไผ� (ช�วงสายทาง
บ	านตูมใต	 ม.3) กว	าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 6,300 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลตูมใต	 อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(16) เสริมผิวแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านทมนางาม ม.1 - บ	านทมนาดี ม.4 ช�วงที่ 1 กว	าง 6 เมตร
 ยาว 1,230 เมตร ช�วงที่ 2 กว	าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร ช�วงที่ 3 กว	าง 4 เมตร ยาว 135 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 8,410 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทมนางาม อําเภอ
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง
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(17) ซ�อมสร	างถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายทาง อด.1017 แยกทางหลวง 2096

 - บ	านโพนสูง บ	านโพนสูง ม.5 กว	าง 6 เมตร ยาว 3,375 เมตร มีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 
20,250 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งฝน อําเภอทุ�งฝน จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,คอนกรีตปรับปรุงด	วยวิธีธรรมชาติ โดยวิธี Asphaltic concrete 
Natural Rubber สายบ	านค	อ - บ	านหนองกอง - ท�าบ�อ ขนาดกว	าง 7 เมตร ยาว 1,690 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 11,830 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านค	อ อําเภอ
บ	านผือ จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(19) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -place Recycling สาย
 บ	านโนนสิมมา ม.6 ขนาดกว	าง 6 เมตร ยาว 640 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	าน
จันทน, อําเภอบ	านดุง จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(20) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -place Recycling สาย 
บ	านพลับ - บ	านแวง ขนาดกว	าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 21,450 
ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านผือ อําเภอบ	านผือ จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(21) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราแคพซีล สาย บ	านนาแมน - บ	านหนองกบ - บ	านโก�ม ขนาด
กว	าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 22,400 ตารางเมตร องค,การบริหาร
ส�วนตําบลเมืองพาน อําเภอบ	านผือ จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(22) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ	านม�วง หมู�ที่ 5 - บ	านหนองง้ิว หมู�ที่ 1 กว	าง 6
 เมตร ยาว 2,080 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 12,480 ตารางเมตร
 องค,การบริหารส�วนตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

(23) ซ�อมสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล โดยวิธี Pavement In -place Recycling สาย บ	าน
โนนสําราญ - บ	านกุดขนวน - บ	านกระเบ้ืองโนนทิง - บ	านหนองอุดม ขนาดกว	าง 6 เมตร 
ยาว 1,360 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 9,520 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบุ�ง
แก	ว อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนอนุบาลหนองกอง องค,การบริหารส�วน
ตําบลบ	านค	อ อําเภอบ	านผือ จังหวัดอุดรธานี

1 หลัง

2.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กวัด

สะอาดโนนสูง องค,การบริหารส�วนตําบลโสมเย่ียม อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี
1 หลัง

(2) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
องค,การบริหารส�วนตําบลท�าลี่ (รวมศูนย,) องค,การบริหารส�วนตําบลท�าลี่ อําเภอกุมภวาป� 
จังหวัดอุดรธานี

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 54 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง เทศบาลตําบลโคกสูง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนชัยนาคําวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ, องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนํ้าซึมพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนพังงูพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนพันดอนวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 12 บ	านช	าง เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ	านเหล�า เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับรายการ
(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธ์ิวราราม เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ,วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห, เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ, เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลเมืองหนองสําโรง อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านโสกคูณ เทศบาลตําบลห	วยเก้ิง อําเภอกุมภวาป� จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองบ	านดุง อําเภอบ	านดุง จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ	านดุง) เทศบาลเมืองบ	านดุง อําเภอบ	านดุง จังหวัดอุดรธานี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 1 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร บ	านปfากะพี้ หมู�ที่ 4 

ตําบลท�ามะเฟ�อง องค,การบริหารส�วนตําบลท�ามะเฟ�อง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ,
1 แห�ง

2
2.1 33 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านดงขมุ ตําบลหาดสองแคว
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านปากเหมือง ตําบลนาอิน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านแพะ ตําบลบ�อทอง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อทอง อําเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านโรงม	า ตําบลบ	านหม	อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านหม	อ อําเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านไร�อ	อย ตําบลไร�อ	อย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไร�อ	อย อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านวังข�า ตําบลวังดิน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ, 
จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 (บริเวณโรงฆ�าสัตว,เทศบาล
ตําบลในเมือง) บ	านวังพะเนียด ตําบลในเมือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาล
ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 (บริเวณบ	านนายอําไพ อ�อน
น่ิม) บ	านปfาเซ�า ตําบลบ	านเกาะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	าน
เกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 3 บ	านโคกใหม� ตําบลบ	านโคก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบ	านโคก อําเภอบ	านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดอุตรดิตถ2

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(10) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านท�าทอง ตําบลวังกะพี้ 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังกะพี้ อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านวังกะพี้ ตําบลวังกะพี้ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวังกะพี้ อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองรังนก ตําบลท�า
มะเฟ�อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�ามะเฟ�อง อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านหนองปากดง ตําบลท�า
มะเฟ�อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�ามะเฟ�อง อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านเต�าไหเหนือ ตําบลท�าสัก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าสัก อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 ตําบลท�าสัก บ	านร	องมะแพบ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าสัก อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านนํ้าต�ะ ตําบลนํ้าหมัน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าหมัน อําเภอท�าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(17) ขยายเขตท�อเมนจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 2 บ	านหน	าพระธาตุ ตําบลในเมือง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(18) ขยายเขตท�อเมนจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านในเมือง ตําบลในเมือง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(19) ขยายเขตท�อเมนจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 5 บ	านวังพะเนียด ตําบลในเมือง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านโคน ตําบลบ	านโคน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านโคน อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโคน ตําบลบ	านโคน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านโคน อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโรงหม	อ ตําบลบ	านหม	อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านหม	อ อําเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเลิศชัย ตําบลจริม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลจริม อําเภอท�าปลา จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านสักลาย ตําบลข�อยสูง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลข�อยสูง อําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านฟากบึง ตําบลนาอิน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านท�าวังโปร�ง ตําบลจริม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลจริม อําเภอท�าปลา จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านงุ	นงาม ตําบลจริม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลจริม อําเภอท�าปลา จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านคลองนํ้าไหล ตําบลคอรุม
 ขยายเขตไฟฟaา ติดต้ังหม	อแปลง พร	อมเดินท�อส�งนํ้าประปาฯ ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านหนองลี ตําบลคอรุม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านเหนือ ตําบลนาอิน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ,

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� บ	านทรายงาม หมู�ที่ 10 ตําบลนํ้าหมัน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าหมัน อําเภอท�าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านนาช	างโทน ตําบลฟาก
ท�า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลฟากท�า อําเภอฟากท�า 
จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านวังกอง ตําบลสองคอน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสองคอน อําเภอฟากท�า 
จังหวัดอุตรดิตถ,

1 แห�ง

3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 7 สายทาง

(1) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวพาราแอสฟCลต,คอนกรีต (Para Asphaltic concrete
 ) ถนนสายทาง อต.4055 ระหว�าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+350 บ	านเลิศชัย หมู�ที่ 4– 
บ	านเนินสูง หมู�ที่ 5 ตําบลจริม กว	าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาล
ตําบลจริม อําเภอท�าปลา จังหวัดอุตรดิตถ,

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวพาราแอสฟCลต,คอนกรีต (Para Asphaltic concrete
 ) สายทาง อต.4055 บ	านเนินสูง หมู�ที่ 5 – บ	านท�าใหม� หมู�ที่ 13 ตําบลจริม กว	าง 6 เมตร 
ยาว 1,854 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลจริม อําเภอท�าปลา จังหวัดอุตรดิตถ,

1 สายทาง
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(3) เสริมผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทาง อต.3100 บ	านผาเลือด หมู�ที่ 1 ตําบลผา

เลือด กว	าง 6 เมตร ยาว 1,815 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลผาเลือด 
อําเภอท�าปลา จังหวัดอุตรดิตถ,

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 11 บ	านหาดกรวด หมู�ที่ 2 ตําบลหาดกรวด กว	าง 6 เมตร ยาว 1,443.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัดอุตรดิตถ,

1 สายทาง

(5) เสริมผิวพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต อต.ถ.68 -001 บ	านผามูบ -บ	านบ�อแก	ว หมู�ที่ 11 บ	าน
มหาราช ตําบลแม�พลู กว	าง 6 เมตร ยาว 3,550 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลแม�พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ,

1 สายทาง

(6) เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางบ	านม�อนหินขาว หมู�ที่ 10 -บ	าน
คลองนาพง หมู�ที่ 7 ตําบลผาจุก กว	าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร เทศบาลตําบลผาจุก 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัดอุตรดิตถ,

1 สายทาง

(7) ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตบ	านนาแซง - บ	านชําบอน หมู�ที่ 3 -4 ตําบลสอง
ห	อง จํานวน 2 ช�วง หรือมีพื้นที่รวมไม�น	อยกว�า 18,512 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลสองห	อง อําเภอฟากท�า จังหวัดอุตรดิตถ,

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	าน

ปากปาด องค,การบริหารส�วนตําบลแสนตอ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ,
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 22 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนองค,การบริหารส�วนจังหวัดอุตรดิตถ, องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุตรดิตถ, 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัดอุตรดิตถ,

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลท�าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ, อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัดอุตรดิตถ,

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ, อําเภอเมืองอุตรดิตถ, 
จังหวัดอุตรดิตถ,

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธ์ิ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ, อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัดอุตรดิตถ,

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดท	ายตลาด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ, อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัดอุตรดิตถ,

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดไผ�ล	อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ, อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัดอุตรดิตถ,

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ, อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัดอุตรดิตถ,

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ, เทศบาลตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ, จังหวัดอุตรดิตถ,

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลร�วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) 
เทศบาลตําบลร�วมจิต อําเภอท�าปลา จังหวัดอุตรดิตถ,

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ,

2 ชุด

(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟCกอังกูร) เทศบาลตําบลหัวดง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ,

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 15 แห�ง
(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหนองหญ	าปล	อง

ตําบลหนองกระทุ�ม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองกระทุ�ม อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาด ใหญ�มาก หมู�ที่ 4 ตําบลหาดทนง
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลหาดทนง อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านหินกอง 
ตําบลโคกหม	อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกหม	อ 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านเขาดินเหนือ 
ตําบลลานสัก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลานสัก 
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 9 บ	านปfาสัก 
ตําบลลานสัก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลานสัก 
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 6 บ	านบางใหญ�
ตําบลสะแกกรัง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
สะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านเนินเคว�า 
ตําบลหนองกระทุ�ม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
หนองกระทุ�ม อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 4 บ	านใหม�วังหิน ตําบลวังหิน
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลวังหิน อําเภอบ	านไร� จังหวัด
อุทัยธานี

1 แห�ง

(9) วางท�อจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 1 บ	านนํ้าตก ตําบลสะแกกรัง รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลสะแกกรัง 
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(10) วางท�อจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านปากกะบาด ตําบลสะแกกรัง รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลสะแกกรัง 
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดอุทัยธานี

รายการ



จํานวน หน�วยนับรายการ
(11) วางท�อจ�ายนํ้าประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 4 บ	านท�าดินแดง ตําบลสะแกกรัง รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง บริเวณชุมชนอริโยทัย 1 (ช.1) หมู�ที่ 8 
บ	านหาดทรายงาม ตําบลระบํา ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
ระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง บริเวณชุมชนอริโยทัย 2 (ช.2) หมู�ที่ 6 
บ	านห	วยเปล	า ตําบลระบํา ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลระบํา
 อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง บริเวณชุมชนอริโยทัย 5 (ช.5) หมู�ที่ 8 
บ	านหาดทรายงาม ตําบลระบํา ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
ระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง บริเวณชุมชนอริโยทัย 8 (ช.8) หมู�ที่ 4 
บ	านปางไม	ไผ� ตําบลระบํา ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลระบํา
 อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1 แห�ง

2 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
2.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 23 สายทาง

(1) ซ�อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อน.3018 (ทางเข	าวัดสังกัสรตนคีรี) 1. 
ซ�อมแซมเครื่องหมายจราจร (ตีเส	น) กว	าง 0.15 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.003 เมตร 
พื้นที่ไม�น	อยกว�า 974 ตารางเมตร 2. ปรับปรุงไหล�ทางถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต 
กว	าง 1 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม�น	อยกว�า 5,700 เมตร เทศบาล
เมืองอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยานี จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านดงขวาง - บ	านทุ�งปาจาน หมู�ที่ 1 -3 -5 ตําบลดง
ขวาง กว	าง 6 เมตร ยาว 3,125 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลดงขวาง อําเภอหนองขาหย�าง จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(3) ซ�อมสร	างผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านทุ�งนา - บ	านหน	าฝาย หมู�ที่ 6 
ตําบลทัพหลวง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลทัพหลวง อําเภอบ	านไร� จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(4) ปรับปรุงผิวทาง Asphaltic Concrete บ	านหนองนํ้าคัน - บ	านท�าทอง หมู�ที่ 6 -4 ตําบล
นํ้าซึม กว	าง 6 เมตร ยาว 3,095 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลนํ้าซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างผิวจราจรเคพซิล (Cape seal) บ	านหนองขุย - บ	านเขาปฐวี ตําบลหนองกระทุ�ม 
กว	าง 8 เมตร ยาว 4,160 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1.00 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนอง
กระทุ�ม อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) บ	านหนองยายดา
 - บ	านดงแขวน หมู�ที่ 4 -หมู�ที่ 8 ตําบลสว�างอารมณ, กว	าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.04 เมตร เทศบาลตําบลสว�างแจ	งสบายใจ อําเภอสว�างอารมณ, จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(7) ซ�อมสร	างผิวทางถนนลาดยางแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี 

Pavement In - Place Recycling) สายบ	านเขาน	อย - บ	านปfากล	วย หมู�ที่ 2 ตําบลเขา
กวางทอง กว	าง 6 เมตร ยาว 754 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(8) ซ�อมสร	างผิวทางถนนลาดยางแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling) สายบ	านเขาน	อย - บ	านหัวเขา หมู�ที่ 2 ตําบลเขา
กวางทอง กว	าง 6 เมตร ยาว 2,346 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(9) ฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล, ซ�อมสร	างผิวทางเคพซีล Type III สายทางหลวง 3282 - นํ้าตก
กระเสียว กว	าง 6 เมตร ยาว 2,550 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลคอกควาย อําเภอบ	านไร� จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(10) ฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล, ซ�อมสร	างผิวทางเคพซีล Type III สายทางเข	านํ้าตกกระเสียว 
(ช�วงที่ 1 - 2) หมู�ที่ 3 ตําบลคอกควาย กว	าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ไหล�ทางข	างละ 1 
เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคอกควาย อําเภอบ	านไร� จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(11) ซ�อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Para Asphaltic Concrete ถนนสาย 3007 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3265 -บ	านท�านํ้า สายหมู�ที่ 1 - หมู�ที่ 7 ตําบลท�าซุง กว	าง 6 เมตร ยาว 330
 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าซุง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี

1 สายทาง

(12) ซ�อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Para Asphaltic 
Concrete) สายบ	านแจงสี่ต	น - บ	านพันสี หมู�ที่ 1 ตําบลท�าโพ กว	าง 4 เมตร ยาว 1,678 
เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลท�าโพ อําเภอหนองขาหย�าง จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(13) ปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต บ	านท�าดินแดง - บ	านวังบ�าง หมู�ที่ 2 -3 ตําบล
ทุ�งนางาม กว	าง 6 เมตร ยาว 4,600 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งนางาม อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) สายแยกทาง
หลวงสาย 3456 - บ	านบ�อยาง หมู�ที่ 8 บ	านบ�อยาง -หมู�ที่ 11 บ	านหนองสี่เหลี่ยม ตําบลบ�อ
ยาง กว	าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ�อยาง 
อําเภอสว�างอารมณ, จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(15) ปรับปรุงถนนโดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ	านบ�อนํ้าเย็น - บ	านคลอง
เคียน หมู�ที่ 6 บ	านอีตูบ ตําบลบ	านใหม�คลองเคียน กว	าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านใหม�คลองเคียน อําเภอบ	านไร� จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(16) ปรับปรุงถนนโดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ	านวังหิน - บ	านใหม�คลอง
เคียน หมู�ที่ 5 ตําบลบ	านใหม�คลองเคียน กว	าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบ	านใหม�คลองเคียน อําเภอบ	านไร� 
จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(17) ซ�อมสร	างถนนผิวจราจรลาดยางเคปซีล สายบ	านบางกุ	ง - บ	านบางใหญ� หมู�ที่ 5, 6 ตําบล

สะแกกรัง กว	าง 8 เมตร ยาว 650 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(18) ซ�อมสร	างผิวทางเคพซีล สายบ	านโนนเหล็ก - หาดสูง หมู�ที่ 2 บ	านเนินเรียบ, หมู�ที่ 5 บ	าน
โพธ์ิส	ม จํานวน 2 ช�วง กว	าง 6 เมตร ยาว 750เมตร ไหล�ทางกว	างข	างละ 1.5 เมตร มีพื้นที่
ดําเนินการ 4,500 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลหนองไผ�แบน อําเภอเมืองอุทัยธานี
 จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(19) ปรับปรุงถนนผิวทาง Cape Seal เปgนผิวทางลาดยางชนิดแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านหิน
โหง�น - บ	านเขาจระเข	 หมู�ที่ 2 ตําบลห	วยคต กว	าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 
ไหล�ทางข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยคต อําเภอห	วยคต จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(20) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต (แบบ overlay) บ	านผาทั่ง - 
บ	านปfาอู หมู�ที่ 5 ตําบลห	วยแห	ง กว	าง 6 เมตร ยาว 1,355 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล�ทาง
กว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแห	ง อําเภอบ	านไร� จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(21) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟCลท,ติก คอนกรีต (แบบ overlay) บ	านนา - บ	าน
นาทุ�งเชือก ช�วงที่ 1 หมู�ที่ 4 ตําบลห	วยแห	ง กว	าง 6 เมตร ยาว 512 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล�ทางกว	างข	างละ 1 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยแห	ง อําเภอบ	านไร� จังหวัด
อุทัยธานี

1 สายทาง

(22) ปรับปรุงถนน (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ	านหนองฝาง - บ	านซับสุ
ราษฎร, หมู�ที่ 3 ตําบลหูช	าง กว	าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลหูช	าง อําเภอบ	านไร� จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

(23) ซ�อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีผิวจราจรแบบพาราเคปซีล (Para cape seal) สายบ	านวังเตย -
 บ	านสวนขวัญ หมู�ที่ 12 บ	านหนองไผ� ตําบลตลุกดู� มีพื้นที่ไม�น	อยกว�า 2,064.18 ตารางเมตร
 เทศบาลตําบลตลุกดู� อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

1 สายทาง

2.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลหนองขาหย�าง เทศบาลตําบลหนองขาหย�าง อําเภอหนองขาหย�าง 
จังหวัดอุทัยธานี

1 หลัง

3
3.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 10 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านปากกะบาด เทศบาลเมืองอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต เทศบาลเมืองอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีสถิตกป�ฎฐาราม เทศบาลเมืองอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส เทศบาลเมืองอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี เทศบาลเมืองอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

2 ชุด



จํานวน หน�วยนับ
1

1.1 5 แห�ง
(1) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านโพนสิม หมู�ที่ 4

ตําบลเซเปgด องค,การบริหารส�วนตําบลเซเปgด อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
1 แห�ง

(2) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านม�วงเดียด หมู�ที่ 1 
ตําบลคําเจริญ เทศบาลตําบลตระการพืชผล อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ตําบลนาคํา องค,การบริหารส�วน
ตําบลนาคํา อําเภอศรีเมืองใหม� จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร บ	านหัวเหว� หมู�ที่ 4 
ตําบลโขงเจียม องค,การบริหารส�วนตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างสนามฟุตซอล ขนาดกว	าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ	านคําเข่ือนแก	ว 
หมู�ที่ 1 ตําบลคําเข่ือนแก	ว องค,การบริหารส�วนตําบลคําเข่ือนแก	ว อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

2
2.1 159 แห�ง

(1) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนองหัวลิง 
ตําบลข้ีเหล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก อําเภอนํ้าขุ�น 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(2) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านโนนแสบง 
ตําบลข้ีเหล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก อําเภอนํ้าขุ�น 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(3) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 5 บ	านนาเจริญใน
ตําบลคันไร� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคันไร� 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(4) ก�อสร	างระบบผลิตนํ้าประปาผิวดินขนาดใหญ�เพื่อชุมชน หมู�ที่ 6 บ	านห	วยไฮตําบลคําเข่ือน
แก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเข่ือนแก	ว อําเภอสิ
รินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(5) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุหอถัง 15 ลูกบาศก,เมตร 
(รูปทรงถ	วยแชมเปญ) หมู�ที่ 15 บ	านโคกสะอาด ตําบลดอนจิก ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนจิก อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (ส่ิงก�อสร!างด!านการกีฬา)

โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าอย�างบูรณาการ
การพัฒนาแหล�งนํ้า (ก�อสร!างระบบประปา)

โครงการป,องกันและแก!ไขป/ญหายาเสพติด

บัญชีโครงการขององค2กรปกครองส�วนท!องถิ่นท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น

จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ
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(6) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุหอถัง 15 ลูกบาศก,เมตร 

(รูปทรงถ	วยแชมเปญ)หมู�ที่ 21 บ	านใหม�ผาสุข ตําบลดอนจิก ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนจิก อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(7) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุหอถัง 15 ลูกบาศก,เมตร 
(รูปทรงถ	วยแชมเปญ) หมู�ที่ 22 บ	านแก�งเจริญสุข ตําบลดอนจิก ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนจิก อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(8) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุหอถัง 15 ลูกบาศก,เมตร 
(รูปทรงถ	วยแชมเปญ) หมู�ที่ 23 บ	านทุ�งเทวา ตําบลดอนจิก ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลดอนจิก อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(9) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านปfาข�า ตําบลนาคําใหญ� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาคําใหญ� อําเภอเข่ืองใน 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(10) ก�อสร	างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 ตําบลนาโพธ์ิกลาง ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาโพธ์ิกลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(11) ก�อสร	างระบบประปาบาดาล แบบขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 ตําบลนาโพธ์ิกลาง ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาโพธ์ิกลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(12) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 4 บ	านร�องเข ตําบลนาเลิน ตาม
แบบแปลนทรัพยกรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม� จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(13) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านนํ้าคํา (ดอนปูfตา) ตําบลนา
สะไม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาสะไม อําเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(14) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านโนนก�อ ตําบลโนนก�อ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนก�อ อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(15) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านโพนแพง ตําบลพะลาน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลพะลาน อําเภอนาตาล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(16) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านเหล�าผักหอม ตําบลสง
ยาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยกรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสงยาง อําเภอศรีเมืองใหม�
 จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(17) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านหนองบัวดง ตําบลหนอง
อ	ม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองอ	ม อําเภอทุ�งศรี
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง
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(18) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านเกษตรสามัคคี ตําบลคํา

ขวาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลคําขวาง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(19) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านอูบมุง (คุ	มตาดปfาไร�) 
ตําบลเขมราฐ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(20) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 9 บ	านนาหว	าน	อย (ข	างตลาด) 
ตําบลเขมราฐ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(21) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านนาหว	าน	อย (ข	างศูนย,
เกษตร) ตําบลเขมราฐ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(22) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านห	วยยาง (คุ	มผู	ช�วยมนต,)
 ตําบลเขมราฐ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ
 จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(23) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 14 บ	านดงหนองหลวง (คุ	มวัดดง
หนองหลวง) ตําบลเขมราฐ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเทพวงศา 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(24) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 14 บ	านดงหนองหลวง (คุ	มหัวภู
สุด) ตําบลเขมราฐ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(25) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 15 บ	านโนนเตาถ�าน (คุ	มท�าตา
เหลว) ตําบลเขมราฐ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(26) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านหนอโพธ์ิ ตําบลโพธิศรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพธ์ิศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(27) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านวังพอก ตําบลโพธ์ิศรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพธ์ิศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(28) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านนาหว	า ตําบลโพธ์ิศรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพธ์ิศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(29) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านท�าค	อ ตําบลโพธ์ิศรี ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพธ์ิศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(30) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านโพธ์ิศรี ตําบลโพธ์ิศรี 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพธ์ิศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(31) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านสะพือเหนือ ตําบลโพธ์ิศรี
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพธ์ิศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(32) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านทุ�งนาแพง ตําบลโพธ์ิศรี
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพธ์ิศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(33) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านโพธ์ิศรี ตําบลโพธ์ิศรี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลโพธ์ิศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(34) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านกลางน	อย ตําบลค	อทอง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลค	อทอง อําเภอเข่ืองใน 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(35) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านคอนสาย ตําบลคอนสาย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคอนสาย อําเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(36) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านฮี ตําบลคําเจริญ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเจริญ อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(37) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านฮี ตําบลคําเจริญ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเจริญ อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(38) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านคําไหล ตําบลคําเจริญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเจริญ อําเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(39) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านท�าหลวง ตําบลคูเมือง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคูเมือง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(40) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านโคกสะอาด ตําบลโคก
สะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโคกสะอาด อําเภอ
นํ้าขุ�น จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(41) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหวาง ตําบลชีทวน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลชีทวน อําเภอเข่ืองใน จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(42) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองแคน ตําบลชีทวน 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลชีทวน อําเภอเข่ืองใน 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(43) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 10 บ	านนาบัว ตําบลตากแดด 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลตากแดด อําเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(44) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 4 บ	านคําไฮ ตําบลธาตุน	อย ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลธาตุน	อย อําเภอเข่ืองใน จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(45) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 2 บ	านหนองบัวแดง ตําบลนา
เจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเจริญ อําเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(46) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 6 บ	านห�องเตย ตําบลนาเจริญ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเจริญ อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(47) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 8 บ	านนาเจริญ คุ	มหนองควายชุม
 ตําบลนาเจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเจริญ 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(48) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 11 บ	านศรีนวลพัฒนา คุ	มตาทิม 
ตําบลนาเจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเจริญ 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(49) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านทุ�งมณี ตําบลนาเลิง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเลิง อําเภอม�วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(50) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านหนองแวง ตําบลบัวงาม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(51) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านนาเลิง ตําบลบัวงาม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(52) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านดอนชีนอก ตําบลบัวงาม
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(53) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านราษฎร,สามัคคี ตําบลบัว
งาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(54) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านบัวทอง ตําบลบัวงาม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม 

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(55) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านอุดมชาติ ตําบลบัวงาม 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(56) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 16 บ	านดอนชีใน ตําบลบัวงาม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(57) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านคําสะอาด ตําบลยางใหญ�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางใหญ� อําเภอนํ้ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(58) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดลกาง หมู�ที่ 10 บ	านยางพัฒนา ตําบลยาง
ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางใหญ� อําเภอนํ้ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(59) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดลกาง หมู�ที่ 11 บ	านบูรพารุ�งเรือง ตําบลยาง
ใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางใหญ� อําเภอนํ้ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(60) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านดอนงัว ตําบลหนองบัวฮี 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองบัวฮี อําเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(61) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 3 บ	านหนองหล�ม ตําบลหนอง
เหล�า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเหล�า อําเภอม�วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(62) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 14 บ	านโพนเมืองมะทัน ตําบล
หนองเหล�า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเหล�า 
อําเภอม�วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(63) ก�อสร	างถังพักนํ้าใสและหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก,เมตร ประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 
บ	านนาตาลเหนือ ตําบลขามปaอม ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลขามปaอม อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(64) ก�อสร	างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 13 บ	านนานกเขียน ตําบลขามปaอม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลขามปaอม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(65) ขยายเขตท�อเมนประปา หมู�ที่ 1 บ	านขามปaอม -หมู�ที่ 11 บ	านหนองบัว-หมู�ที่ 5 บ	านนา
เจริญ ตําบลขามปaอม ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เทศบาลตําบลขามปaอม อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(66) ขยายเขตท�อเมนประปา หมู�ที่ 14 บ	านโนนเจริญ-หมู�ที่ 4 บ	านดอนเย็น ตําบลขามปaอม ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เทศบาลตําบลขามปaอม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(67) ขยายเขตท�อเมนประปา หมู�ที่ 16 บ	านดอนแซง -หมู�ที่ 1 บ	านขามปaอมตําบลขามปaอม ตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เทศบาลตําบลขามปaอม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1 แห�ง

(68) ขยายเขตท�อเมนประปา หมู�ที่ 3 บ	านเตย-หมู�ที่ 10 บ	านทรายพูล-หมู�ที่ 6 บ	านโนนแดง 
ตําบลขามปaอม ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เทศบาลตําบลขามปaอม อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(69) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านห	วยเสลา ตําบลข้ีเหล็ก 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก อําเภอนํ้าขุ�น จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(70) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านตาโอง ตําบลข้ีเหล็กตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก อําเภอนํ้าขุ�น จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(71) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านหนองแสง ตําบลข้ีเหล็ก
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก อําเภอนํ้าขุ�น จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(72) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านเจริญชัย ตําบลข้ีเหล็ก
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก อําเภอนํ้าขุ�น จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(73) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านทุ�งนางาม ตําบลข้ีเหล็ก
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก อําเภอนํ้าขุ�น จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(74) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 13 บ	านตาโองเหนือ ตําบล
ข้ีเหล็กตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก อําเภอนํ้าขุ�น จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(75) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 13 บ	านโชคชัย ตําบลเขมราฐ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(76) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 20 บ	านเกษมชมภู ตําบลเขมราฐ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(77) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 2 บ	านหนองสนม ตําบลบัวงาม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(78) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านบุ�งมะแลงเหนือ ตําบล
บุ�งมะแลง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบุ�งมะแลง อําเภอสว�างวีระ
วงศ, จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(79) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านบุ�งมะแลงใต	 ตําบลบุ�งมะ

แลง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบุ�งมะแลง อําเภอสว�างวีระวงศ, 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(80) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านสุขสมบูรณ, ตําบลบุ�งมะ
แลง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบุ�งมะแลง อําเภอสว�างวีระวงศ, 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(81) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 8 บ	านแสงทอง ตําบลบุ�งมะแลง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบุ�งมะแลง อําเภอสว�างวีระวงศ, จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(82) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 9 บ	านโนนเจริญ ตําบลบุ�งมะแลง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบุ�งมะแลง อําเภอสว�างวีระวงศ, จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(83) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านบุ�งมะแลงน	อย ตําบลบุ�ง
มะแลง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลบุ�งมะแลง อําเภอสว�างวีระวงศ, 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(84) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก,เมตร หมู�ที่ 9 บ	านใต	(คุ	ม
โนนทราย) ตําบลสว�าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลสว�าง อําเภอ
สว�างวีระวงศ, จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(85) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหัวขัว ตําบลเหล�าเสือโก	ก
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลเหล�าเสือโก	ก อําเภอเหล�าเสือโก	ก 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(86) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านเวียงสวรรค, ตําบลกระเดียน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระเดียน อําเภอเข่ืองใน จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(87) ก�อสร	างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านกระเดียน ตําบลกระเดียน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระเดียน อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(88) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 5 บ	านเวียง ตําบลกระเดียน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระเดียน อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(89) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 8 บ	านเหล�า ตําบลกระเดียน ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกระเดียน อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(90) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 6 บ	านก�อ ตําบลกาบิน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลกาบิน อําเภอกุดข	าวปุaน จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(91) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านแก�งเค็ง ตําบลแก�งเค็ง 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแก�งเค็ง อําเภอกุดข	าวปุaน 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(92) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านแก	งเหนือ ตําบลแก	ง
เหนือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลแก	งเหนือ อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(93) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านขามปaอม ตําบลขามปaอม
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลขามปaอม อําเภอสําโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(94) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 3 บ	านสว�าง ตําบลข้ีเหล็ก ตามแบบ อบต.กําหนด 
องค,การบริหารส�วนตําบลข้ีเหล็ก อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(95) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านเวินบึก ตําบลโขงเจียม 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(96) ก�อสร	างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านแก�งตะนะ ตําบลโขงเจียม ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(97) ก�อสร	างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านหัวเหว� ตําบลโขงเจียม ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(98) ก�อสร	างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านปากห	วยแคน ตําบลโขงเจียม ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(99) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 7 บ	านห	วยหมากใต	 (ชุมชนคันท�าไฮ) ตําบล
โขงเจียม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโขงเจียม อําเภอ
โขงเจียยม จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(100) ก�อสร	างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านดอนสวรรค, ตําบลโขงเจียม ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(101) ก�อสร	างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 12 บ	านผาประตูทอง ตําบลโขงเจียม ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียยม 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(102) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านโคกเที่ยง ตําบลคันไร� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคันไร� อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(103) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านสุ�งช	าง ตําบลคันไร� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคันไร� อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(104) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 12 บ	านหนองโดน ตําบลคัน

ไร� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคันไร� อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(105) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 14 บ	านสุขเกษม ตําบลคันไร�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคันไร� อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(106) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาล ขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 15 บ	านใหม�ภูทอง ตําบล
คันไร� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคันไร� อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(107) ก�อสร	างระบบผลิตนํ้าประปาบาดาลขนาดใหญ�เพื่อชุมชน หมู�ที่ 1 บ	านคําเข่ือนแก	ว ตําบลคํา
เข่ือนแก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเข่ือนแก	ว 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(108) ก�อสร	างระบบผลิตนํ้าประปาผิวดินขนาดใหญ�มากเพื่อชุมชน หมู�ที่ 5 บ	านคันเป�อย ตําบลคํา
เข่ือนแก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเข่ือนแก	ว 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(109) ก�อสร	างระบบผลิตนํ้าประปาบาดาลขนาดใหญ�มากเพื่อชุมชน หมู�ที่ 10 บ	านห	วยเหว�อ 
ตําบลคําเข่ือนแก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเข่ือน
แก	ว อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(110) ก�อสร	างระบบผลิตนํ้าประปาผิวดินขนาดใหญ�เพื่อชุมชน หมู�ที่ 13 บ	านสุวรรณวารี ตําบลคํา
เข่ือนแก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเข่ือนแก	ว 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(111) ก�อสร	างระบบผลิตนํ้าประปาบาดาลขนาดใหญ�เพื่อชุมชน หมู�ที่ 16 บ	านใหม�นาคํา ตําบลคํา
เข่ือนแก	ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลคําเข่ือนแก	ว 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(112) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านดอนต้ิว ตําบลเจียด ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเจียด อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(113) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านโคกค�อย ตําบลเจียด ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเจียด อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(114) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านบ�อดูน ตําบลเซเปgด ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลเซเปgด อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(115) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านถํ้าแข	 ตําบลถํ้าแข	 ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้าแข	 อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(116) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 4 บ	านคําแคน ตําบลถํ้าแข	 ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้าแข	 อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(117) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านห	วยทีเหนือ ตําบลถํ้าแข	 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลถํ้าแข	 อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(118) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านท�าเมือง ตําบลท�าเมือง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าเมือง อําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(119) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านโอด ตําบลท�าเมือง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลท�าเมือง อําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(120) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลผิวดินขนาดกลาง หมู�ที่ 4 บ	านโนนสว�าง ตําบลทุ�ง
เทิง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลทุ�งเทิง อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(121) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านนาคํา ตําบลศรีเมืองใหม� 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาคํา อําเภอศรีเมืองใหม� 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(122) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านโนนกุง ตําบลศรีเมืองใหม�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาคํา อําเภอศรีเมืองใหม� 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(123) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู�ที่ 7 บ	านเหล�าใต	 ตําบลนาเลิน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยกรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม� จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(124) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านเหล�าคํา ตําบลโนนก�อ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนก�อ อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(125) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านเกตุสิริ ตําบลโนนก�อ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนก�อ อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(126) ก�อสร	างหอถังประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1 บ	านบกตก ตําบล
โนนผึ้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนผึ้ง อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(127) ก�อสร	างหอถังประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านจ่ัน ตําบลโนน
ผึ้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนผึ้ง อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(128) ก�อสร	างหอถังประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 4 บ	านผึ้งตก ตําบล

โนนผึ้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนผึ้ง อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(129) ก�อสร	างหอถังประปาหมู�บ	าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 8 บ	านกลาง ตําบล
โนนผึ้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโนนผึ้ง อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(130) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ	านนาซาว และหมู�ที่ 3 
บ	านแก	งซาว ตําบลโนนรัง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบล
โนนรัง อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(131) ปรับปรุง ซ�อมแซม พร	อมขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน หมู�ที่ 1,8,10 บ	านไผ�ใหญ� ตําบลไผ�
ใหญ� ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลไผ�ใหญ� อําเภอม�วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(132) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านโนนสวาง ตําบลยางใหญ�
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลยางใหญ� อําเภอนํ้ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(133) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 2 บ	านปfากุงน	อย ตําบลลาด
ควาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลลาดควาย อําเภอศรี
เมืองใหม� จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(134) ก�อสร	างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านโนนยาง ตําบลสระสมิง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระสมิง อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(135) ก�อสร	างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านสระสมิง ตําบลสระสมิง ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลสระสมิง อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(136) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 1,9 บ	านโสกแสง ตําบลนาจะ
หลวย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลโสกแสง อําเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(137) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านหนองไหล ตําบลหนอง
ขอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขอน อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(138) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 3 บ	านทุ�งขุนใหญ� ตําบลหนอง
ขอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขอน อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(139) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านเชือก ตําบลหนองขอน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขอน อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(140) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 5 บ	านดอนชี ตําบลหนองขอน 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขอน อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(141) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านหนองไฮ ตําบลหนองขอน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขอน อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(142) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 13 บ	านพรานบุญ ตําบลหนอง
ขอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขอน อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(143) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10,6 บ	านหนองขอน ตําบลหนอง
ขอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองขอน อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(144) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 6 บ	านหนองแสงน	อย ตําบล
หนองแสงใหญ� ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองแสง
ใหญ� อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(145) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ที่ 1 บ	านหนองเหล�า ตําบลหนอง
เหล�า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนองเหล�า อําเภอม�วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(146) ขยายเขตระบบประปาหมู�บ	าน ขนาด 3 น้ิว หมู�ที่ 5 บ	านหนองสุ�ม ตําบลหนองฮาง ตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด องค,การบริหารส�วนตําบลหนองฮาง อําเภอม�วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(147) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านหนามแท�ง ตําบลหนาม
แท�ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยารนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนามแท�ง อําเภอศรีเมือง
ใหม� จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(148) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 8 บ	านสร	างถ�อ ตําบลหนามแท�ง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยารนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนามแท�ง อําเภอศรีเมืองใหม�
 จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(149) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านดงบาก ตําบลหนามแท�ง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนามแท�ง อําเภอศรีเมือง
ใหม� จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(150) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านไร�ศรีสุข ตําบลหนาม
แท�ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหนามแท�ง อําเภอศรี
เมืองใหม� จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(151) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านนาจ�าย ตําบลห	วยฝaาย
พัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยฝaายพัฒนา 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(152) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านนาดอกไม	 ตําบลห	วยฝaาย

พัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยฝaายพัฒนา 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(153) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 9 บ	านโนนสวาง ตําบลห	วยฝaาย
พัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยฝaายพัฒนา 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(154) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 10 บ	านโนนสมบูรณ, ตําบลห	วย
ฝaายพัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยฝaายพัฒนา 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(155) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 11 บ	านหัวดอน ตําบลห	วยฝaาย
พัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยฝaายพัฒนา 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(156) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 12 บ	านดอนเวทย, ตําบลห	วย
ฝaายพัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลห	วยฝaายพัฒนา 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(157) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	านแบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 7 บ	านเสียม ตําบลหัวดอน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลหัวดอน อําเภอเข่ืองใน จังหวัด
อุบลราชธานี

1 แห�ง

(158) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 1 บ	านไหล�ทุ�ง ตําบลไหล�ทุ�ง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไหล�ทุ�ง อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง

(159) ก�อสร	างระบบประปาหมู�บ	าน แบบบาดาลขนาดใหญ� หมู�ที่ 5 บ	านบ�อหิน ตําบลไหล�ทุ�ง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค,การบริหารส�วนตําบลไหล�ทุ�ง อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห�ง



จํานวน หน�วยนับรายการ
3 ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให!แก�องค2กรปกครองส�วนท!องถ่ิน

3.1 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน (ก�อสร!าง/ซ�อมแซมถนนที่รับถ�ายโอนภารกิจ) 23 สายทาง
(1) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านทรายพูล 2050 - บ	านขามปaอม 

ตําบลขามปaอม กว	าง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลขามปaอม 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(2) ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เปgนถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายซอย
เกษมสมบัติ หมู�ที่ 4 กว	าง 5 เมตร ยาว 525 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลตระการ
พืชผล อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(3) ซ�อมแซมผิวจราจรด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านคีรีเขต หมู�ที่ 9 ตําบลคําเข่ือนแก	ว 
กว	าง 4 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคําเข่ือนแก	ว 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(4) ซ�อมแซมผิวจราจรด	วยแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านคําเข่ือนแก	ว หมู�ที่ 1 ตําบลคําเข่ือน
แก	ว กว	าง 5 เมตร ยาว 485 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลคําเข่ือนแก	ว 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(5) ซ�อมสร	างเสิรมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเปgนถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต 
สายบ	านนาเลิง หมู� 7 ตําบลนาเลิง กว	าง 6 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลนาเลิง อําเภอม�วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(6) ซ�อมสร	างเสิรมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเปgนถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต 
สายบ	านหนองบัว หมู�ที่ 5 ตําบลนาเลิง กว	าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลนาเลิง อําเภอม�วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(7) ซ�อมสร	างเสิรมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเปgนถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต 
สายบ	านทุ�งมณี - บ	านหนองฮาง หมู�ที่ 8 ตําบลนาเลิง พื้นที่ไม�น	อยกว�า 7,892 ตารางเมตร 
องค,การบริหารส�วนตําบลนาเลิง อําเภอม�วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(8) ซ�อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบลงแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านดอน หมู�ที่ 1 
ตําบลห	วยฝaายพัฒนา กว	าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลห	วยฝaายพัฒนา อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(9) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบลงแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านนาดอกไม	 หมู�ที่ 7 
ตําบลห	วยฝaายพัฒนา กว	าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลห	วยฝaายพัฒนา อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(10) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบลงแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านดอนเวทย, หมู�ที่ 12
 ตําบลห	วยฝaายพัฒนา กว	าง 4 เมตร ยาว 628 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลห	วยฝaายพัฒนา อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(11) ซ�อมสร	างถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 2242 - หมู� 5 บ	านอูบมุง ตําบล
เขมราฐ กว	าง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(12) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านโนนสําราญ หมู�ที่ 3 กว	าง 5 เมตร ยาว 3,127 
เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตําบลนิคมสร	างตนเองลําโดมน	อย อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี

1 สายทาง



จํานวน หน�วยนับรายการ
(13) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวแอสฟCท,ติกคอนกรีต สายบ	านเรียงแถวใต	 หมู�ที่

 2 กว	าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตําบลนิคมสร	างตนเองลําโดม
น	อย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(14) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling ช�วง
ที่ 2 (สายบ	านโคกสมบูรณ, -บ	านสว�าง) กว	าง 8 เมตร ยาว 2,065 เมตร หนา 0.04 เมตร 
เทศบาลตําบลสว�าง อําเภอสว�างวีระวงศ, จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(15) ซ�อมสร	างผิวทางพาราแอสฟCลท,ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling ช�วง
ที่ 3 (สายบ	านโคกสมบูรณ, -บ	านสว�าง) กว	าง 8 เมตร ยาว 1,730เมตร หนา 0.04 เมตร 
เทศบาลตําบลสว�าง อําเภอสว�างวีระวงศ, จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(16) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ทล.2134 - 
บ	านชาติ หมู�ที่ 7 ตําบลกระเดียน กว	าง 4 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.04 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลกระเดียน อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(17) ซ�อมสร	างผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สาย อบ 
2090 ชยางกูร -บ	านหนองเสือ ตําบลข้ีเหล็ก กว	าง 8 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.05 เมตร
 องค,การบริหารส�วนตําบลข้ีเหล็ก อําเภอเมืองอุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(18) ซ�อมแซมถนนลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายแยก ทล.2134 -บ	านกุดยายาลวน (ช�วง
ระหว�างหมู�บ	านคําไหล -บ	านกุง) กว	าง 6 เมตร ยาว 3,000 ม. หนา 0.05 เมตร องค,การ
บริหารส�วนตําบลคําเจริญ อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(19) เสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายแยก ทล.2178 -บ	านหนองหัวงัว ตําบลบอน มีพื้นที่
ไม�น	อยกว�า19,920 ตารางเมตร องค,การบริหารส�วนตําบลบอน อําเภอสําโรง จังหวัด
อุบลราชธานี

1 สายทาง

(20) ปรับปรุงซ�อมแซมถนนแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายทางนาเจริญ -คําก	อม หมู�ที่ 1 ตําบลฝางคํา
 กว	าง 6 เมตร ยาว 2,245 เมตร หนา 0.05 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลฝางคํา อําเภอสิ
รินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(21) ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต สายบ	านคํา
สมอ หมู�ที่ 7 - บ	านหนองใหญ� หมู�ที่ 8 ตําบลยางข้ีนก กว	าง 4 เมตร ยาว 557 เมตร หนา 
0.04 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลยางข้ีนก อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(22) ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟCลท,ติกคอนกรีต ถนนสายสุขวัฒนา -ยางใหญ� (จากแยกทางหลวง
 2171 ไปทางทิศตะวันออก) หมู�ที่ 2 ตําบลเก�าขาม กว	าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05
 เมตร องค,การบริหารส�วนตําบลเก�าขาม อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

(23) ซ�อมสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ	านหนองขอน หมู�ที่ 10 ตําบลหนองขอน กว	าง 4 
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางลูกรังข	างละ 0.50 เมตร องค,การบริหารส�วน
ตําบลหนองขอน อําเภอเมืองอุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี

1 สายทาง

3.2 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) 2 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลบ	านหนองตาโผ�น 
เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 หลัง
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(2) ก�อสร	างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห	องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบ

มาตรฐานของกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน สําหรับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 หลัง

3.3 การพัฒนาการศึกษา (ก�อสร!างศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก) 1 หลัง
(1) ก�อสร	างอาคารศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย,พัฒนาเด็กเล็กบ	านนา

คําใหญ� องค,การบริหารส�วนตําบลนาคําใหญ� อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
1 หลัง

4
4.1 การพัฒนาการศึกษา (ครุภัณฑ2ทางการศึกษา) 56 ชุด

(1) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนแก	งเหนือพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(2) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนาคําวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(3) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี
 จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(4) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนนํ้าขุ�นวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(5) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(6) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนบัวงามวิทยา องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(7) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรง
เรียนเบ็ตต้ีดูเมน 2 ช�องเม็ก องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(8) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(9) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนไร�ใต	ประชาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(10) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
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(11) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนห	วยข�าพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(12) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเหล�างามพิทยาคม องค,การบริหารส�วนจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(13) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี

2 ชุด

(14) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี

2 ชุด

(15) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ	าใหญ�องค,ตื้อ เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(16) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(17) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ	านก	านเหลือง เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(18) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลขามใหญ�บ	านหนองไผ� เทศบาลตําบลขามใหญ� อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(19) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบัวงาม 1 เทศบาลตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี

2 ชุด

(20) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลองค,การบริหารส�วนตําบลกลาง ๑ (บ	านหมากมาย) องค,การบริหารส�วน
ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(21) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร เทศบาลตําบลตระการพืชผล อําเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนอนุบาลบ	านขุมคํา องค,การบริหารส�วนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี

2 ชุด
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(23) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

โรงเรียนเทศบาล 1 บ	านโพธ์ิกลาง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(24) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(25) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านสุขสําราญ เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(26) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลบ	านหนองตาโผ�น เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(27) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด

(28) ชุดอุปกรณ,สําหรับห	องเรียนคุณภาพแห�งการเรียนรู	ด	านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนเทศบาลแสนสุข เทศบาลตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2 ชุด


