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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 8,083,923,714            

จงัหวดัสรุินทร ์ 8,083,923,714            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 7,204,800                 

กรมประชาสมัพนัธ์ 7,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 7,000,000                 

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 7,000,000                 

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศ

ไทย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์ระบบ เอฟ.เอม็. 1 ระบบ 1 7,000,000                    

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 54,239,200                

กองบญัชาการกองทพัไทย 54,239,200                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 54,239,200                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 54,239,200                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 20,599,600                

งบลงทนุ 20,599,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,599,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,599,600                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

โคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ กม. 1.245 3,335,700                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลตา

เบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ กม. 2.17 5,764,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ 

จงัหวดัสุรินทร์ กม. 12.4 4,716,100                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ 

จงัหวดัสุรินทร์ กม. 6.9 2,755,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแนงมดุ อ าเภอกาบเชงิ 

จงัหวดัสุรินทร์ กม. 10.31 4,027,800                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 33,639,600                

งบลงทนุ 33,639,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,639,600                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,641,000                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลตาเบา อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,508,900                    

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

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์
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02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ต าบลตาเบา

 อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 518,200                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ

 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 226,200                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ

 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ

 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ

 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท แห่ง 1 226,200                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท แห่ง 1 226,200                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ

 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ

 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 290,500                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 28,998,600                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 9,081,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลกนัตวจระมวล อ าเภอปราสาท 

จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,251,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ 

จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 7,978,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ แห่ง 1 6,325,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลแนงมดุ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั แห่ง 1 3,362,300                    

กระทรวงกำรคลงั 3,812,500                 

กรมศุลกากร 1,370,500                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,370,500                 

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 1,370,500                 

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 1,370,500                 

งบลงทนุ 1,370,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,370,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการด่านศุลกากรช่องจอม 

  ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,370,500                    

กรมสรรพากร 2,442,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 2,442,000                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 2,442,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 2,442,000                 

งบลงทนุ 2,442,000                 

ครุภณัฑ์ 2,442,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,442,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั คนั 1 814,000                      
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02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 814,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 4,835,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 4,835,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 4,835,000                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการบริหารจดัการการทอ่งเทีย่ว เพือ่เพิม่รายไดจ้ากการ

ทอ่งเทีย่วและบริการ 4,835,000                 

ส่งเสริมสนบัสนุน ด าเนินงาน และบูรณาการงานบริหารจดัการ ดา้นการทอ่งเทีย่วและ

บริการ 4,835,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,835,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการเสริมสรา้งขดีความสามารถ

การแขง่ขนัส าหรบัธุรกจิการท่องเที่ยวชมุชนภาคบริการตามรอยอารยธรรม

ขอมอสีานใต ้จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 4,835,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 21,293,300                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,480,300                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 814,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 814,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษยจ์งัหวดัสุรินทร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 814,000                      
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02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 1,813,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,813,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 1,813,000                 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 1,813,000                 

งบลงทนุ 1,813,000                 

ครุภณัฑ์ 1,393,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

นิคมสรา้งตนเองปราสาท จงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 105,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ นิคมสรา้งตนเองปราสาท 

จงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 15,000                        

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

สรา้งตนเองปราสาท จงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดั เครื่อง 2 52,000                        

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

สรา้งตนเองเลี้ยงไหม จงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  นิคมสรา้งตนเองเลี้ยง

ไหม จงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 12,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 420,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโรงเลี้ยงไหม นิคมสรา้งตนเองเลี้ยงไหม จงัหวดั

สุรินทร ์ ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 300,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโรงเกบ็พสัดุ นิคมสรา้งตนเองเลี้ยงไหม จงัหวดั

สุรินทร ์ ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 120,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 18,000,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 18,000,000                

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 18,000,000                

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัสุรินทร ์พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 18,000,000                   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 564,185,100               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 220,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 220,700                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 220,700                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 34,000                     

งบลงทนุ 34,000                     

ครุภณัฑ์ 34,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 34,000                        

รายการระดบัที1่: หลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือ

เหลก็  ต าบลแกใหญ่   อ าเภอเมอืงสุรินทร ์  จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 34,000                        
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การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 186,700                   

งบลงทนุ 186,700                   

ครุภณัฑ์ 186,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 186,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังานฯ  ต าบลแกใหญ่   อ าเภอเมอืงสุรินทร ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 92,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี  ต าบลแกใหญ่   อ าเภอเมอืงสุรินทร ์  จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 5,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  ต าบลแกใหญ่   อ าเภอเมอืงสุรินทร ์  จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ต าบลแกใหญ่   

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์  จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 9 22,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลแกใหญ่   อ าเภอเมอืงสุรินทร ์  จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 58,000                        

กรมชลประทาน 445,747,900              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 172,946,500              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 360,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 360,000                   

งบลงทนุ 360,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 360,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอเกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทานในเขตจงัหวดัสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 360,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 172,586,500              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 172,586,500              

งบลงทนุ 172,586,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 172,586,500                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 172,586,500                 

รายการระดบัที1่: คนัคลองฝัง่ซา้ยของคลอง 1R-LMC ฝายโชคชยัร าเดง 

ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร ์ระยะทาง 3.133 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: คนัคลองฝัง่ขวาของคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายโชค

ชยัร าเดง ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร ์ระยะทาง 3.138 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: คนัคลองฝัง่ซา้ยของคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ฝายโชค

ชยัร าเดง ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร ์ระยะทาง 3.138 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยางอ่างฯ ท านบ ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด 

จงัหวดัสุรินทร ์ระยะทาง 0.647 กม. รายการ 0 4,248,000                    

รายการระดบัที1่: คนัคลองฝัง่ซา้ยของคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา อ่างฯ 

ท านบ ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร ์ระยะทาง 2.663 กม. รายการ 0 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา (RMC) 

ฝายยางบา้นตะลงุ ต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร ์ระยะทาง รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยางอ่างฯ จรสั ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด จงัหวดั

สุรินทร ์ระยะทาง 0.280 กม. รายการ 0 2,268,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยางอ่างฯ หว้ยกะเลงเวก ต าบลเทพรกัษา อ าเภอ

สงัขะ จงัหวดัสุรินทร ์ระยะทาง 1.164 กม. รายการ 0 7,560,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยาง หว้ยขนาดมอญ ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ 

จงัหวดัสุรินทร ์ระยะทาง 0.422 กม. รายการ 0 2,700,000                    



6 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้ RMC คนัคลองฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็

น า้หว้ยตาเกาว ์ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร ์ระยะทาง 2.780 รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้ LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยตาเกาว ์

ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร ์ระยะทาง 2.240 กม. รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองฝัง่ขวาของคลองส่งน า้ฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็

น า้หว้ยแกว้ ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร ์ระยะทาง 2.230 รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเขา้-ออกบริเวณอ่างเกบ็น า้หว้ยเชงิ  ต าบลด่าน

 อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร ์ ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: คนัคลองฝัง่ขวาของคลอง 1R-LMC ฝายโชคชยัร าเดง  

ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร ์ ระยะทาง 4.800 กม. รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: คนัคลองฝัง่ขวาของคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝายโชค

ชยัร าเดง  ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร ์ ระยะทาง 4.398 รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้ของสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้ม

ระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้บา้นเกาะแกว้ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอส าโรงทาบ 

จงัหวดัสุรินทร ์ ระยะทาง 2.100 กม. รายการ 0 5,316,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้ที่ 2 อ่างเกบ็น า้บา้นเกาะแกว้ ต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร ์ ระยะทาง 4.856 กม. รายการ 0 12,293,900                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 225,528,900              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 47,528,900                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 47,528,900                

งบลงทนุ 47,528,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,528,900                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 47,528,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้และอาคารประกอบคลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ขวา กม.4+583 - กม.5+768 อ่างเกบ็น า้หว้ยแกว้ ต าบลรตันบุรี 

อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 96,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 23,132,600                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงหนา้ฝายยางบา้นปอยเดริ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลสวาย อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงฝายยางบา้นเมอืงลงี  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงฝายยางบา้นตระแสง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1L-1L-MC ระบบกระจายน า้

ตะลงุ (ฝัง่ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลหนองเมธ ี

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารควบคุมระบบฝายยางบา้นทุ่งมน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท รายการ 1 442,600                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดพนงัก ัน้น า้ DIKE 10 พรอ้มอาคาร

ประกอบ บา้นหนองน า้ใส  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบล

ดอนแรด อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดพนงัก ัน้น า้ DIKE 10 พรอ้มอาคาร

ประกอบ บา้นหนองตอ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลดอน

แรด อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงยาแนวดา้นทา้ยทางระบายน า้ลน้ อ่าง

เกบ็น า้อ  าปึล  โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 670,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีต พรอ้มขดุลอกตะกอน 

1R-RMC กม. 0+000 - 2+200 อ่างเกบ็น า้หว้ยตาเกาว ์ โครงการ

ชลประทานสุรินทร ์ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิเน่ืองจากการกดัเซาะอ่างหว้ยขนาด

มอญ  โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดั รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลองส่งน า้สายใหญ่ซา้ย ฝายโชค-

ชยัร าเดง  โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิ รายการ 1 560,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้ อ่างเกบ็น า้หนองกา  

โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลน า้เขยีว อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝัง่ซา้ย กม. 0+000 - 

1+380 อ่างเกบ็น า้หว้ยระหาร  โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลบุแกรง

 อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองRMCกม.7+600ถงึกม.

23+000 พรอ้มขดุลอกตะกอน อ่างเกบ็น า้หว้ยเสนง  โครงการ

ชลประทานสุรินทร ์ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีต พรอ้มขดุลอกตะกอน 

2R-RMC กม. 0+000 - 1+500 อ่างเกบ็น า้หว้ยตาเกาว ์ โครงการ

ชลประทานสุรินทร ์ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง LMC อ่างเกบ็น า้บา้นจรสั  

โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลอาโพน อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลองส่งน า้สายใหญ่ขวา ฝายโชค-

ชยัร าเดง  โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิ รายการ 1 560,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หนองกา  โครงการ

ชลประทานสุรินทร ์ต าบลน า้เขนีว อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝัง่ขวา กม. 0+000 - 

1+260 อ่างเกบ็น า้หว้ยระหาร  โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลบุแกรง

 อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองLMC 10+300ถงึ16+700

 พรอ้มขดุลอกตะกอน อ่างเกบ็น า้หว้ยเสนง  โครงการชลประทานสุรินทร์

 ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้ง อ่างเกบ็น า้หว้ยเสมด็ โครงการ

ชลประทานสุรินทร ์ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง RMC อ่างเกบ็น า้บา้นท านบ  

โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลอาโพน อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่าง

เกบ็น า้บา้นเกาะแกว้  โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ

ส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองฝัง่ขวาของคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่

ขวา กม.2+000 ถงึ กม.4+583 อ่างเกบ็น า้หว้ยแกว้  โครงการชลประทาน

สุรินทร ์ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,120,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท าบนดนิอ่างเกบ็น า้ลงุปุง  โครงการ

ชลประทานสุรินทร ์ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีต พรอ้มขดุลอกตะกอน 

RMC กม. 0+000 - 3+000 อ่างเกบ็น า้หว้ยเชงิ  โครงการชลประทาน

สุรินทร ์ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่าง

เกบ็น า้หว้ยล าพอก  โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูมิ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกอ่างเกบ็น า้ ด าเนินการเอง รายการ 1 8,800,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้หว้ยเสนง  

โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั รายการ 1 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา หว้ยแสลงพนัธ ์ 

โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลสมดุ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยระหาร  

โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลบุแกรง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 2,500,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 178,000,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นภูมโิพธิ์ ต าบลดม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นช่างป่ี   ต าบลช่างป่ี อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยกว๊ล ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดั รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองหนิ-

บา้นหนองบวั ต าบลหนองบวัทอง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 20,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองแวง ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ รายการ 0 18,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ฝัง่ขวา โครงการระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ย

ขนาดมอญ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดั รายการ 0 80,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 40,000,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 40,000,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยระบบไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนอง

แวง ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นตานบ ต าบล

ทุ่งกลุา อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,272,500                 

การจดัการน า้ชลประทาน 7,272,500                 
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การจดัการงานชลประทาน 7,272,500                 

งบลงทนุ 7,272,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,272,500                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

สุรินทร ์ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 800,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,972,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 4,272,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษา .โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบลเฉนียง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 3,403,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานสุรินทร ์ต าบล

เฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 869,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 700,500                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืฝายยางบา้นตะลงุ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืฝายยางบา้นทุ่งมน .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืฝายยางบา้นปอยเดริ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลสวาย อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืฝายยางบา้นตระแสง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืฝายยางบา้นเมอืงลงี .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลกลาง ต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 62,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้สวรรณาภา .โครงการ

ชลประทานสุรินทร ์ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 162,500                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หว้ยเสนง .โครงการชลประทาน

สุรินทร ์ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 220,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบประปา อ่างเกบ็น า้หว้ยล าพอก .โครงการชลประทาน

สุรินทร ์ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 1,500,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 1,696,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 848,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 848,000                   

สอนแนะการจดัท าบญัชตีน้ทนุอาชพีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชด าริ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์สุรินทร ์ต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ คนั 1 848,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 848,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 848,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   
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ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์สุรินทร ์ต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ คนั 1 848,000                      

กรมประมง 21,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 21,500                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 21,500                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 21,500                     

งบลงทนุ 21,500                     

ครุภณัฑ์ 21,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

450 ลติรต่อนาท ีต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 9,500                         

กรมปศุสตัว ์ 8,637,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,637,700                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 8,637,700                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 5,702,400                 

งบลงทนุ 5,702,400                 

ครุภณัฑ์ 5,702,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,997,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ประสทิธภิาพสารพนัธุกรรมพรอ้มระบบ

ตรวจวดัในสภาพจริง ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อในบรรยากาศคารบ์อนไดออกไซด ์ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 150 ลติร ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบยนือณุหภูม ิ-30 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 650 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั เครื่อง 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลนาบวั 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 345,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตีผสมตวัอยา่ง ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร์

 จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 2,762,200                 

งบลงทนุ 2,762,200                 

ครุภณัฑ์ 2,762,200                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 90,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบโรตารี่ ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร์

 จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 90,200                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,672,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจนบัจ านวนโคโลนี และวดัขนาดโซนแบบ

อตัโนมตัิ ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 1,388,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ อณุหภูม-ิ86 องศาเซลเซยีส ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 710 ลติร ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 1,284,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 173,100                   

งบลงทนุ 173,100                   

ครุภณัฑ์ 173,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 173,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 ต าบลนาบวั อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลนาบวั 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย (Server) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 24,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 76,991,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 800,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 800,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 800,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 1100 800,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,523,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 12,523,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลคอโค อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 8,489,000                 

งบลงทนุ 8,489,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,489,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,489,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสุรินทร์ กลา้ 2700000 4,455,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสุรินทร์ กลา้ 1700000 1,734,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 3900 2,300,000                    

สรา้งนิคมการเกษตร 2,618,000                 

งบลงทนุ 2,618,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,618,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,618,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่นิคมการเกษตร 

จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 700 2,618,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 425,000                   

งบลงทนุ 425,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 425,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 425,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 250 425,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 63,668,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 30,260,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 30,260,000                

งบลงทนุ 30,260,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,260,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,260,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึ อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงบวั อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีณรงค ์อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 3 53,400                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระขดุ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลช่างป่ี อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตรมไพร อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขวาว อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผกัไหม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 39 694,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 31 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแนงมดุ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกนัตวจระมวล อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 49 872,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 28 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตานี อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นไทร อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นพลวง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 28 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกาเกาะ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอโค อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตระแสง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตัง้ใจ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุฤาษ ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสลกัได อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวาย อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส าโรง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 4 71,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแสลงพนัธ ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเมธ ีอ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงแก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 26 462,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแก อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเบดิ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางสวา่ง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวัทอง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอาโพน อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะเดา อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 10 178,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระออม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวังวั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองระฆงั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 54 961,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุแกรง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 54 961,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเป็นสุข อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 26 462,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระหาด อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 37 658,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชมุแสง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาคง อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 42 747,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะกาด อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระแกว้ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 31 551,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทบัทนั อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขอนแตก อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโชคเหนือ อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลล าดวน  อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 26 462,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคูตนั อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเพี้ยราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงท ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวัโคก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวับาน อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยะวกึ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระเบื้อง อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลประดู่ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองฮะ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะโน อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองอยีอ อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 39 694,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแร่ อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 40 712,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลุม่ระว ีอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ บ่อ 20 356,000                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 33,408,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 33,408,000                

งบลงทนุ 33,408,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,408,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 33,408,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองน า้ บา้นน า้ค า หมู่ 10 ต าบลน า้เขยีว อ าเภอ

รตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 9,440,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองน า้ บา้นระกากวย หมู่ 10 ต าบลกาเกาะ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 7,399,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองน า้ บา้นละลมระไซร ์หมู่ 4 ต าบลปรือ 

อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ย บา้นน า้เขยีว หมู่ 6 ต าบลน า้เขยีว อ าเภอ

รตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,269,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นขนาดปรีง หมู่ 8 ต าบลเชื้อเพลงิ 

อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 7,000,000                    

กรมวชิาการเกษตร 260,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 260,000                   

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 260,000                   

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 260,000                   

งบลงทนุ 260,000                   
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ครุภณัฑ์ 260,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 260,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุบุง้กีต๋กั (อปุกรณ์โรตารี่) ต าบลคอโค อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพรวนดนิอเนกประสงค ์ต าบลคอโค อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 60,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 939,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 939,600                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 939,600                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 939,600                   

งบลงทนุ 939,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 939,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอสงัขะ ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 439,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานเกษตรอ าเภอท่าตูม 

ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 439,600                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 15,643,200                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 15,567,200                

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 5,530,200                 

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร 5,530,200                 

งบอดุหนุน 5,530,200                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 5,530,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรบวัเชด จ ากดั ต าบลบวัเชด

 อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร ์ในการจดัหารถตกัลอ้ยาง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ คนั 1 3,192,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร ์จ ากดั ต าบล

นาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์ในการจดัหารถตกัลอ้ยาง ขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 220 แรงมา้ คนั 1 2,338,200                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 10,037,000                

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 10,037,000                

งบอดุหนุน 10,037,000                

ครุภณัฑก์ารเกษตร 3,037,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร ์จ ากดั ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์ในการจดัหารถโฟลค์ลฟิทร์ะบบ

ไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 ตนั เครื่อง 1 554,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิจ ากดั ต าบลระแงง

 อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร ์ในการจดัหารถโฟลค์ลฟิท ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ คนั 1 2,482,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.

สุรินทร ์จ ากดั ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์ในการ

ก่อสรา้งโกดงั ขนาด 1,000 ตนั หลงั 1 7,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 22,000                     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 22,000                     

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 22,000                     

งบอดุหนุน 22,000                     
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 22,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 54,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 54,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 54,000                     

งบลงทนุ 54,000                     

ครุภณัฑ์ 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ชดุ 2 32,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 5,149,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 3 17,400                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,990,000                 

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 4,990,000                 

จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 4,990,000                 

งบลงทนุ 4,990,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,990,000                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,990,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ดาดคอนกรีต บา้นมะเมยีงใต ้ต าบลโชคนาสาม

 อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,990,000                    

กรมการขา้ว 1,835,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,835,000                 

การวจิยัและพฒันาขา้ว 1,835,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 1,835,000                 

งบลงทนุ 1,835,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,835,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,835,000                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งร ัว้ (ช่วงที่ 1) พรอ้มประตูและป้ายส านกังาน  

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,835,000                    

กรมหมอ่นไหม 7,042,700                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 7,042,700                 

โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 7,042,700                 

ยกระดบัผา้ไหมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสู่สากล 7,042,700                 

งบลงทนุ 592,500                   

ครุภณัฑ์ 592,500                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 592,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสาวไหมชนิดเขา้เหลง่ติดมอรเ์ตอรไ์ฟฟ้า ต าบลคอโค

 อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 27 202,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรส าหรบัการสาวไหม ต าบลคอโค อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรส าหรบัการคน้หูกเสน้ไหม ต าบลคอโค อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบเกลยีวเสน้ไหม ต าบลคอโค อ าเภอเมอืงสุรินทร์

 จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตีเกลยีวเสน้ไหม ต าบลคอโค อ าเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรส าหรบัการเตรียมเสน้ไหมเพือ่มดัหมีเ่สน้ไหม 

ต าบลคอโค อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรส าหรบัการกรอเสน้ไหม ต าบลคอโค อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการทอผา้ ต าบลคอโค 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 60,000                        

งบรายจ่ายอื่น 6,450,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผา้ไหมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รายการ 0 6,450,200                    

กระทรวงคมนำคม 2,598,847,000            

กรมเจา้ทา่ 8,733,600                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 8,733,600                 

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 8,733,600                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 8,733,600                 

งบลงทนุ 8,733,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,733,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,733,600                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้มูล อ.ชมุพลบุรี  จ.สุรินทร ์เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 242600 8,733,600                    

กรมการขนส่งทางบก 12,120,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,750,000                

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 10,750,000                

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 400,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอปราสาท ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 10,350,000                

งบลงทนุ 10,350,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,350,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,420,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอรตันบุรี ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอปราสาท ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,930,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัสุรินทร ์สาขาอ าเภอ

ปราสาท ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 5,930,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอก

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,941,932,600            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,665,611,800            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 148,000,000              

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 148,000,000              

งบลงทนุ 148,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 148,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 148,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.ปราสาท - ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน - บ.

ด่านพฒันา จ.สุรินทร์ กม. 16.541 148,000,000                 

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 49,879,400                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 49,879,400                

งบลงทนุ 49,879,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,879,400                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 49,879,400                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลงิ จ. กม. 1.19 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ล าน า้ช ี- บา้นพม่า จ.สุรินทร์ กม. 1.082 24,879,400                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 58,756,000                

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 58,756,000                

งบลงทนุ 58,756,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,756,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 58,756,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางเลีย่งเมอืงสุรินทร ์(ดา้นตะวนัตก) จ.สุรินทร์ แห่ง 1 58,756,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 1,209,976,400            

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 386,282,400              

งบลงทนุ 386,282,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 386,282,400                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 386,282,400                 

รายการระดบัที1่: สายทางเลีย่งเมอืงสุรินทร ์(ดา้นตะวนัตก) จ.สุรินทร์ กม. 21.835 53,282,400                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสุรินทร ์

(ดา้นตะวนัออก) จ.สุรินทร์ กม. 5.7 185,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ กม. 17.036 148,000,000                 

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสุรินทร ์

(ดา้นตะวนัออก) จ.สุรินทร์ แห่ง 3 100,000,000                 

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 723,694,000              

งบลงทนุ 723,694,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 723,694,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 723,694,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ ์- แยกทางหลวงหมายเลข 

2085  ตอน อ.ปราสาท - อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ กม. 26.443 723,694,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ ์- แยกทางหลวงหมายเลข 

2085  ตอน อ.ปราสาท -  บ.กระเทยีม จ.สุรินทร์ กม. 26.443 361,957,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ ์- แยกทางหลวงหมายเลข 

2085  ตอน บ.กระเทยีม - อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ กม. 25.3 361,737,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 139,000,000              

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม - หนองฮู จ. แห่ง 1 35,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 104,000,000              

งบลงทนุ 104,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 104,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน ล าดวน - สงัขะ จ. แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ -  ล าพงัชู จ. แห่ง 1 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน หว้ยพลบัพลา - สตึก แห่ง 1 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2262 ตอน ส าโรงทาบ - ม่วง

หมาก จ.สุรินทร์ แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 30,000,000                

ปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ล าน า้ช ี- บา้นพม่า จ. แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 30,000,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทุก (Truck rest area) 

สุรินทร ์ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ท่าตุูม - จอมพระ ที่ กม. 146 + 108

 - 147 + 408   จ.สุรินทร ์1 แห่ง แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 265,930,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 1,190,500                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 1,190,500                 

งบลงทนุ 1,190,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงสุรินทร ์แขวงทางหลวงสุรินทร ์จ.สุรินทร์ หลงั 1 1,190,500                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 143,800,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 143,800,000              

งบลงทนุ 143,800,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 143,800,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 143,800,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสุรินทร์ กม. 1121 57,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรินทร ์- ล าดวน จ.สุรินทร์ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน หว้ยพลบัพลา - สตึก จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาต าบล ตอน 1

 จ.สุรินทร์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2288 ตอน หนองยาว - ล าดวน จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาต าบล ตอน 2

 จ.สุรินทร์ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2371 ตอน ศีขรภูม ิ- ศรีณรงค ์ตอน 

2 จ.สุรินทร์ แห่ง 1 12,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 120,940,400              

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 107,890,500              

งบลงทนุ 107,890,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 107,890,500                 

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 107,890,500                 
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ล าพงัชู ตอน 

1 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาต าบล 

ตอน 2 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาต าบล 

ตอน 1 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ล าพงัชู ตอน 

2 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 755,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลงิ 

ตอน 1 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 1,868,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลงิ 

ตอน 2 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 1,979,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลงิ 

ตอน 4 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน บา้นพม่า - หว้ยทบัทนั

 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 1,232,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ล าน า้ช ี- บา้นพม่า 

ตอน 1 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ล าน า้ช ี- บา้นพม่า 

ตอน 2 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2397 ตอน นิคมสรา้งตนเอง

ปราสาท - ชา้งหมอบพฒันา ตอน 2 จ. สุรินทร์ แห่ง 2 1,992,400                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน จรอกใหญ่ - กระเทยีม 

ตอน 1 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 1,988,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน จรอกใหญ่ - กระเทยีม 

ตอน 2 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 1,346,400                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสุรินทร ์

(แยกสลกัได) จ. สุรินทร์ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสุรินทร ์

ตอน 2 จ. สุรินทร์ แห่ง 1 809,200                      

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 13,049,900                

งบลงทนุ 13,049,900                

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. จ.สุรินทร์ คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. จ.สุรินทร์ เครื่อง 1 65,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,800,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสถานีต ารวจทางหลวง ส.ทล.3 กก.6 บก.

ทล. จ.สุรินทร์ หลงั 1 10,800,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 10,389,900                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 6,039,900                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 6,039,900                 

งบลงทนุ 6,039,900                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,039,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,039,900                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2079 ตอน รตันบุรี - ศีขรภูม ิจ. แห่ง 4 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2262 ตอน ส าโรงทาบ - ม่วง

หมาก จ. สุรินทร์ แห่ง 4 1,859,300                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2334 ตอน จอมพระ - ศีขรภูม ิจ. แห่ง 1 464,900                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2397 ตอน นิคมสรา้งตนเอง

ปราสาท - ชา้งหมอบพฒันา จ. สุรินทร์ แห่ง 2 927,850                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2458 ตอน โคกไทร - ปวงตึก จ. แห่ง 2 927,850                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 636,060,100              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 25,988,900                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 25,988,900                

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 25,988,900                

งบลงทนุ 25,988,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,988,900                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,988,900                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.บร.3061 - ศูนยค์ชศึกษาหมู่บา้นชา้ง

สุรินทร ์อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กม. 6.39 25,988,900                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 288,609,400              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 59,264,400                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 59,264,400                

งบลงทนุ 59,264,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,264,400                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 59,264,400                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้มูล อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ม. 330 36,074,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยกนัแสง อ.พนมดงรกั จ.สุรินทร์ ม. 100 23,190,400                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 229,345,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 229,345,000              

งบลงทนุ 229,345,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 229,345,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 229,345,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานสหีราช อ.รตันบุรี จ.สุรินทร์ กม. 2.2 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานมติรภาพสระขดุ - ประเคียบ อ.ชมุพล

บุรี จ.สุรินทร์ กม. 1.96 13,720,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานพญาราม อ.เมอืง จ.สุรินทร์ กม. 2.975 20,825,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานตะเคียน - ป่ายาว อ.เมอืง จ.สุรินทร์ กม. 2 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.226 - บ.กงัแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กม. 5.6 22,400,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.226 - บ.ร าเบอะ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กม. 5 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2378 - เมอืงสุรินทร ์อ.จอมพระ จ. กม. 7.575 30,300,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.214 - บ.ศีขรภูม ิอ.เมอืง จ.สุรินทร์ กม. 5.8 23,200,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2371 - บ.หนองบวัตาคง อ.สงัขะ จ. กม. 2.9 11,600,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2077 - บ.ปราสาท อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ กม. 2.8 11,200,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานสมเด็จยา่ 90 พรรษา บา้นก าไสจาน 

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กม. 0.318 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยเสนง บ.ตาเตียว อ.เมอืง จ. กม. 2.63 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานค าสุขพฒันา อ.เมอืง จ.สุรินทร์ กม. 2.37 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2079 - บ.ขาม อ.ศีขรภูม ิจ.สุรินทร์ กม. 1.6 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2076 - บ.บุอาไร อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กม. 1.4 5,600,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 37,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 37,000,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 37,000,000                

งบลงทนุ 37,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 37,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสาย บา้นศรีสมัพนัธ ์- บา้นอ าปึล อ.พนมดง

รกั จ.สุรินทร์ กม. 6.2 37,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 239,731,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 14,471,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 24,000                     

งบลงทนุ 24,000                     

ครุภณัฑ์ 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ชดุ 1 24,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 14,347,000                

งบลงทนุ 14,347,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,347,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 14,347,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยโพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ม. 50 8,147,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยกระโดน อ.ศีขรภูม ิจ.สุรินทร์ ม. 40 6,200,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 100,800                   

งบลงทนุ 100,800                   

ครุภณัฑ์ 100,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ชดุ 1 30,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 204,574,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 204,574,000              

งบลงทนุ 204,574,000              

ครุภณัฑ์ 1,980,000                    
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 202,594,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 202,594,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สร.001 สะพานสุรินทรภ์กัด ีม.10 บา้นโดนแบน

 อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สร.011 สะพานสวายพฒันา ม.8 บา้นปอยเดริ 

อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สร.012 สะพานใหม่นาหนองไผ,่ กระโพ อ.ท่า

ตูม จ.สุรินทร์ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง สร.019 สะพานชมุพลบุรี - สตึก อ.ชมุพลบุรี จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

 บา้นโคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2124

 - บา้นคะนา อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226

 - บา้นปราสาท อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 226

 - บา้นกงัแอน อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรินทร์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 214

 - บา้นปอยเดริ อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 226

 - บา้นล าดวน อ.ศีขรภูม,ิ ล าดวน จ.สุรินทร์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2076

 - บา้นทบัใหญ่ อ.รตันบุรี จ.สุรินทร์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.3038 ถนนในเขตผงัเมอืงรวม สาย 

ง1 อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 5,866,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214

 - บา้นเมอืงท ีอ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 214

 - บา้นอาลอ อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

 บา้นโคกยาว อ.ปราสาท, พนมดงรกั จ.สุรินทร์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2371

 - บา้นหนองบวัตาคง อ.สงัขะ, ศรีณรงค,์ ปรางคกู่์ จ.สุรินทร์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2371

 - บา้นโนนสวรรค ์อ.ศีขรภูม,ิ ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328

 - บา้นนาสนวน อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2077

 - บา้นโคกล าดวน อ.ล าดวน, ศีขรภูม ิจ.สุรินทร์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2079

 - บา้นขมุดนิ อ.สนม, โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สร.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2077

 - บา้นกระวนั อ.เมอืง, ล าดวน, ปราสาท จ.สุรินทร์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สร.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - อ าเภอ

บวัเชด อ.สงัขะ, บวัเชด จ.สุรินทร์ กม. 2.3 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย สร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - เมอืง

สุรินทร ์อ.จอมพระ, เมอืง จ.สุรินทร์ กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้น

ปราสาท อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ กม. 2.4 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สร.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - บา้น

บุอาไร อ.ท่าตูม, จอมพระ จ.สุรินทร์ กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ กม. 761 26,060,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 20,686,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 19,639,100                

งบลงทนุ 19,639,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,639,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,639,100                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 4,066,100                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 226 - บา้นร าเบอะ อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรินทร์ แห่ง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3032 แยกทาง

หลวงหมายเลข 214 - บา้นปอยเดริ อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 3 474,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.6051 อ่างเกบ็น า้

หว้ยเสนง - บา้นอ าปึล อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 226 - บา้นกงัแอน อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรินทร์ แห่ง 3 606,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 226 - บา้นกงัแอน อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรินทร์ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 214 - บา้นภูมกินัดาร อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3053 แยกทาง

หลวงหมายเลข 214 - บา้นอาลอ อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.4026 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2378 - เมอืงสุรินทร ์อ.จอมพระ, เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.6051 อ่างเกบ็น า้

หว้ยเสนง - บา้นอ าปึล อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 4 1,527,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.2019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 24 - บา้นโคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 214 - บา้นศีขรภูม ิอ.เขวาสนิรินทร,์ ศีขรภูม ิจ.สุรินทร์ แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 226 - บา้นกงัแอน อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรินทร์ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สร.3032 แยกทาง

หลวงหมายเลข 214 - บา้นปอยเดริ อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 2 2,186,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสุรินทร์ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 44,730,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 34,930,000                
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อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 34,930,000                

งบลงทนุ 34,930,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,930,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 34,930,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นกาบเชงิ อ.ปราสาท, กาบเชงิ จ. แห่ง 3 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นโคกยาว อ.ปราสาท, พนมดงรกั จ. แห่ง 2 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นร าเบอะ อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรินทร์ แห่ง 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

3011 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นกงัแอน อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรินทร์ แห่ง 4 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

3020 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นฉนัเพล อ.เมอืง, เขวาสนิรินทร ์จ. แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

3030 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นตาตุม อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ แห่ง 2 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

3032 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นปอยเดริ อ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

3036 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นศีขรภูม ิอ.เขวาสนิรินทร,์ ศีขรภูม ิ แห่ง 5 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

3043 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นเมอืงท ีอ.เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 3 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328 - บา้นนาสนวน อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ แห่ง 2 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้นกระวนั อ.ล าดวน, ปราสาท จ. แห่ง 3 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2124 - บา้นคะนา อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ แห่ง 5 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2371 - บา้นโนนสวรรค ์อ.ศีขรภูม,ิ ส าโรง แห่ง 4 3,080,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้นโคกล าดวน อ.ล าดวน, ศีขรภูม ิ แห่ง 4 3,080,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สร.

4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้นปราสาท อ.สงัขะ, ขขุนัธ ์จ.สุรินทร์ แห่ง 4 3,080,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 4,800,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 4,800,000                 

งบลงทนุ 4,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,800,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สร.

3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นร าเบอะ อ.เมอืง, ปราสาท จ.สุรินทร์ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สร.

3020 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นฉนัเพล อ.เมอืง, เขวาสนิรินทร ์จ. แห่ง 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สร.

3036 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นศีขรภูม ิอ.เขวาสนิรินทร,์ ศีขรภูม ิ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สร.

4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บา้นกระวนั อ.ล าดวน, ปราสาท จ. แห่ง 2 1,600,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 5,000,000                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย สร.4026 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2378 - เมอืงสุรินทร ์อ.จอมพระ, เมอืง จ.สุรินทร์ แห่ง 1 5,000,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 340,971,400               

กรมทรพัยากรน า้ 212,849,800              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 208,049,800              

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 208,049,800              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 208,049,800              

งบลงทนุ 208,049,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 208,049,800                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 208,049,800                 

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูกดุเมอืงไผ่  บา้นเมอืงไผ่ หมู่ที่ 4   ต าบล

เมอืงบวั  อ าเภอชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 9,999,800                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นหวัแรต  หมู่ที่ 5  ต าบลตรึม  

อ าเภอศีขรภูม ิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยจะแกซเีปรือ๊ด (ช่วง 2)  หมู่ที่ 

2,3,4,5,6,7  ต าบลกนัตวจระมวล  อ าเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบอน  บา้นโนนดู่ หมู่ที่ 2  ต าบลค าผง 

 อ าเภอโนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,050,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยส าเริง  บา้นโสรถาวร หมู่ที่ 4  ต าบลคู

ตนั  อ าเภอกาบเชงิ  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูกดุน า้ใส  บา้นขี้ตุ่น หมู่ที่ 6  ต าบลโพนครก 

 อ าเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยกู่  บา้นหนองแวง หมู่ที่ 1  ต าบล

หนองหลวง  อ าเภอโนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองหว้ยโตง  หมู่ที่ 7,10,11,13  ต าบลโคก

ยาง  อ าเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยก าโพก  บา้นตาเมาะ หมู่ที่ 6  ต าบล

ล าดวน  อ าเภอล าดวน  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยจริง  หมู่ที่ 2,3,12,13  ต าบลคาละแมะ 

 อ าเภอศีขรภูม ิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยระหาร  บา้นตากูก,โพธิ์คู่,ตากแดด,อาไร

 หมู่ที่ 1,10,6,7  ต าบลตากูก  อ าเภอเขวาสนิรินทร ์ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยประแดงพราย (ช่วง2) หมู่ที่ 3,4,5 

บา้นท่าลาด หมู่ที่ 3  ต าบลกระเบื้อง,ต าบลศรีณรงค ์ อ าเภอชมุพลบุรี  แห่ง 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยกระสงั  บา้นตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1  

ต าบลตระเปียงเตีย  อ าเภอล าดวน  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,800,000                 

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 4,800,000                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 4,800,000                 

งบลงทนุ 4,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,800,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้บา้นระนุก  บา้นระนุก หมู่ที่ 6  

ต าบลบา้นจารย ์ อ าเภอสงัขะ  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้พรอ้มฝายน า้ลน้หว้ยจ าเริง  บา้น

โนนสงา่ หมู่ที่ 8  ต าบลกระเทยีม  อ าเภอสงัขะ  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,000,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 106,420,800              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 106,420,800              

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 11,558,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 5,660,000                 

งบลงทนุ 5,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,660,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นหนองบวับาน (บวั

บานวทิยาคม) หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบวับาน อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนหว้ยจริงวทิยา หมู่ที่ 12

 ต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นกูน หมู่ที่ 2 ต าบล

โคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนมธัยมศรีส าเภาลูน 

หมู่ที่ 3 ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 5,898,000                 

งบลงทนุ 5,898,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,898,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,898,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นจารย ์หมู่ที่ 6 ต าบล

โคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นภูดนิหนองตะครอง

 หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นแร่ อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโคกจ าเริญ หมู่ที่ 5 

ต าบลตานี อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห ์

หมู่ที่ 1 ต าบลสมดุ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นตาออ็ง หมู่ที่  1 

ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นช าสมงิ หมู่ที่ 4 

ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 77,724,400                
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แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 77,724,400                

งบลงทนุ 77,724,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,724,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 77,724,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นปรือรูง หมู่ที่ 10 ต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นยาง หมู่ที่ 1 ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นโคกบุ หมู่ที่ 5 ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นเจริญสุข หมู่ที่ 9 ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท

 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นทพัไทย หมู่ที่ 10 ต าบลทมอ อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นโดนเลง หมู่ที่ 12 ต าบลทมอ อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นตาโสร ์หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นพลวง อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นโคกเพชร หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นพลวง อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นจนักว็ล หมู่ที่ 8 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นเซม็ หมู่ที่ 9 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นสวรรคน์อ้ย หมู่ที่ 11 ต าบลปรือ อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นดงยาง หมู่ที่ 12 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นคุณสาร หมู่ที่ 13 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท

 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นโคกพลู หมู่ที่ 17 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท

 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นบุฤาษ ีหมู่ที่ 1 ต าบลบุฤาษ ีอ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นหนองคนัช ัง่ หมู่ที่ 8 ต าบลพระแกว้ อ าเภอ

สงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,703,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นขยอง หมู่ที่ 10 ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นกญัจารย ์หมู่ที่ 12 ต าบลเมอืงท ีอ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นโคกตึง หมู่ที่ 13 ต าบลราม อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นตร าดม หมู่ที่ 1 ต าบลตร าดม อ าเภอ

ล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นโคกปนัโร หมู่ที่ 9 ต าบลตร าดม อ าเภอ

ล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 13,778,400                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 4,339,400                 

งบลงทนุ 4,339,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,339,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,339,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกกระโดน  หมู่ที่ 9 

ต าบลตะเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองใหญ่  หมู่ที่ 2 

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองคู  หมู่ที่ 6 ต าบล

ตะเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโกสม้  หมู่ที่ 3 ต าบลน า้

เขยีว อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นน า้ค า  หมู่ที่ 10 ต าบลน า้

เขยีว อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นส าโรง  หมู่ที่ 5 ต าบล

หนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแสงทรพัย ์ หมู่ที่ 13 

ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกสะอาด  หมู่ที่ 1 

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแสงทอง  หมู่ที่ 7 ต าบล

สะเดา อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกหนิ  หมู่ที่ 10 

ต าบลสะเดา อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นกระเทยีม  หมู่ที่ 2 

ต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นคาบเหนือ  หมู่ที่ 5 

ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 9,439,000                 

งบลงทนุ 9,439,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,439,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,439,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโชค  หมู่ที่ 1 ต าบลตาเบา อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นตาเบา  หมู่ที่ 2 ต าบลตาเบา อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสวาย  หมู่ที่ 4 ต าบลตาเบา อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสระกร็อม  หมู่ที่ 8 ต าบลตระเปียง

เตีย อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นออ้มแกว้ หมู่ที3่ ต าบลศรีสุข 

อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 3,360,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 3,360,000                 

งบลงทนุ 3,360,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,360,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นอสีานพฒันา (ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็) หมู่ที่ 9 ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอ

กาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโคกตะเคียนสามคัคี หมู่ที่ 13 ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นผอื หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองเหลก็ หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหมอสวน หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นปรีง (วดัโพธิ์ศรีสวา่ง) หมู่ที่ 11 ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแรง้ไข ่หมู่ที่ 10 ต าบลหนองเมธ ีอ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นล าดวน หมู่ที่ 11 ต าบลหนองเมธ ีอ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองเหลก็ หมู่ที่ 9 ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นไทรโยง หมู่ที่ 10 ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโคกโดง หมู่ที่ 3 ต าบลไพล อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโคกเพชร หมู่ที่ 10 ต าบลไพล อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบกัดอก หมู่ที่ 3 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 14,708,500                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,458,600                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 1,458,600                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 1,144,400                 

งบลงทนุ 1,144,400                 

ครุภณัฑ์ 56,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 45,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,088,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,088,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุรินทร์ กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 120 468,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 90 466,200                      

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 314,200                   

งบลงทนุ 314,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 314,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 314,200                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุรินทร์ กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 2 160,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 390,000                   

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 390,000                   

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 390,000                   

งบลงทนุ 390,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 390,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 390,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 100 390,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,247,500                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,247,500                 
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ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 335,100                   

งบอดุหนุน 150,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยสรา้งแนวกนัไฟชมุชน จงัหวดัสุรินทร์ หมู่บา้น 3 150,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัสุรินทร์ 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 2,912,400                 

งบด าเนินงาน 174,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 174,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3 174,600                      

งบลงทนุ 2,287,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,287,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,287,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุรินทร์ กโิลเมตร 70 359,800                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัสุรินทร์ กลา้ 120000 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัสุรินทร์ กลา้ 180000 522,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสุรินทร์ กลา้ 60000 456,000                      

งบอดุหนุน 150,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัสุรินทร์ หมู่บา้น 3 150,000                      

งบรายจ่ายอื่น 300,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัสุรินทร์ หมู่บา้น 3 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,612,400                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 9,612,400                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 2,831,300                 

งบลงทนุ 2,831,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,831,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,831,300                    

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสุรินทร์ กโิลเมตร 259 1,331,300                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 6,781,100                 

งบลงทนุ 6,781,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,781,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,781,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 900 918,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 10400 4,888,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 1990 975,100                      

กรมป่าไม ้ 6,992,300                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 646,400                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 646,400                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 646,400                   

งบลงทนุ 646,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 646,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 646,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสุรินทร์ กลา้ 4000 30,400                        

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุรินทร์ กโิลเมตร 10 51,400                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 957 564,600                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,364,800                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 254,200                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 254,200                   

งบลงทนุ 154,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 154,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 154,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุรินทร์ กโิลเมตร 30 154,200                      

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 2 100,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 2,110,600                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 462,600                   

งบลงทนุ 462,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 462,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 462,600                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุรินทร์ กโิลเมตร 90 462,600                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 348,000                   

งบลงทนุ 348,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 348,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสุรินทร์ กลา้ 120000 348,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,300,000                 

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,160,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัสุรินทร์ หมู่บา้น 55 660,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัสุรินทร์ หมู่บา้น 25 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,981,100                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 3,981,100                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 985,000                   

งบลงทนุ 985,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 985,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 985,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารศูนยป่์าไมจ้งัหวดัสุรินทร ์จงัหวดั หลงั 1 985,000                      

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,471,500                 

งบลงทนุ 1,471,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,471,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,471,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสุรินทร์ กลา้ 180000 522,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัสุรินทร์ กลา้ 60000 456,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุรินทร์ กโิลเมตร 20 102,800                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 320 304,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 85 86,700                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,524,600                 

งบลงทนุ 1,524,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,524,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,524,600                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสุรินทร์ กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสุรินทร์ กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสุรินทร์ กโิลเมตร 72 370,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 202 99,000                        

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 846,400                   

กรมอตุนิุยมวทิยา 846,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 846,400                   

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 846,400                   

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 846,400                   

งบลงทนุ 846,400                   

ครุภณัฑ์ 846,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ที่สถานีอตุุนิยมวทิยา

สุรินทร(์กลุม่งานอตุุนิยมวทิยาอทุกท่าตูม)   ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาสุรินทร ์(กลุม่งาน

อตุุนิยมวทิยาอทุกท่าตูม)  ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 814,000                      

กระทรวงพำณิชย์ 2,017,000                 

กรมการคา้ภายใน 2,017,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 2,017,000                 

โครงการก ากบัดูแลสนิคา้และบริการ และมาตรฐานชัง่ตวงวดั 2,017,000                 

ก ากบัดูแลสนิคา้/บริการและมาตรฐานชัง่ตวงวดั 2,017,000                 

งบลงทนุ 2,017,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,017,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 170,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่จอดรถยนต ์ส านกังานสาขาช ัง่ตวงวดั

เขต 2-6 สุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 170,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงเคาเตอรภ์ายในหอ้งปฏบิตัิการความชื้น 

ส านกังานสาขาช ัง่ตวงวดัเขต 2-5 สุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,347,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทางเขา้-ออก สุรินทร ์

ส านกังานสาขาช ัง่ตวงวดัเขต 2-5 สุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ สาย 1 1,347,000                    

กระทรวงมหำดไทย 1,392,377,100            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 130,705,000              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 308,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 308,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 308,000                   

งบรายจ่ายอื่น 308,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 308,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 129,557,000              

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 129,557,000              

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 125,057,000              

งบลงทนุ 125,057,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 125,057,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 125,057,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยร์าชการจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 125,057,000                 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     
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ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 23,368,800                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 

งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.ท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,288,000                 

โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์(เพิม่ประสทิธภิาพการ

แกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย)์ 1,288,000                 

ขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาทของฝ่ายปกครอง 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัสุรินทร ์(ชดุปฏบิตัิการพเิศษฝ่ายปกครองจงัหวดัสุรินทร)์ คนั 1 1,288,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 16,485,000                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 16,485,000                

การบริหารงานอ าเภอ 16,485,000                

งบลงทนุ 16,485,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,485,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,769,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกันายอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 498,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรที่วา่การอ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,071,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,132,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 143,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 462,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 371,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 977,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,219,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดั แห่ง 1 682,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 232,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัเจา้หนา้ที่ปกครองอ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 334,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,970,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,363,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 435,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอจอมพระ แห่ง 1 2,929,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 283,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หลงักองรอ้ย อส.อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 306,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 696,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 577,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 137,000                      

กรมทีด่นิ 21,268,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 20,096,600                

โครงการทีด่นิของรฐัทีจ่ดัใหแ้ก่ประชาชนทีย่ากจน 20,096,600                

บริหารจดัการการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของรฐัเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน 20,096,600                

งบลงทนุ 20,096,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,096,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,096,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งประกอบการใชป้ระโยชนท์ี่ดนิของรฐัเพือ่แกไ้ข

ปญัหาความยากจน ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 9,407,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งประกอบการใชป้ระโยชนท์ี่ดนิของรฐัเพือ่แกไ้ข

ปญัหาความยากจน   ต าบลกระออม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 10,688,800                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,172,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,172,000                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 318,000                   

งบลงทนุ 318,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 318,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 318,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลรตันบุรี 

อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 318,000                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 854,000                   

งบลงทนุ 854,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 854,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 854,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 362,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 8,440,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 3,390,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 3,390,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 3,390,000                 

งบลงทนุ 3,390,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,390,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,390,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

 ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,390,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,050,000                 
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โครงการฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 5,050,000                 

ฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 5,050,000                 

งบลงทนุ 5,050,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,050,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,050,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้บา้นยางชมุ หมู่ที่ 7 ต าบลศรีณรงค ์

อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร ์(ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 130,000 แห่ง 1 5,050,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 289,294,700              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 16,706,300                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 16,706,300                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 16,706,300                

งบลงทนุ 16,706,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,706,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,706,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เพือ่ปรบัปรุงภูมทิศัน ์เพือ่เป็นสวน

สุขภาพ ต าบลบวัโคก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 16,706,300                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 272,588,400              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 145,058,800              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 145,058,800              

งบลงทนุ 145,058,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 145,058,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 145,058,800                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 15 

ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร ์ความยาว 455 เมตร แห่ง 1 2,576,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บริเวณ หมู่ที่ 3 ต าบลศรี

ณรงค ์อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร ์ความยาว 602 เมตร แห่ง 1 5,765,500                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล หมู่ที่ 15 บา้นโคกกลาง 

เทศบาลต าบลทุ่งศรีชมุพล (ตอน 2) อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร ์ความ แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บริเวณวดัอรุณโรจนแ์ละ

โรงเรียนบา้นอาจญา หมู่ที่ 5 บา้นอาจญา ต าบลน า้เขยีว อ าเภอรตันบุรี 

จงัหวดัสุรินทร ์ความยาว 930 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล เชงิสะพานมติรภาพ บา้น

ปริง ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม - บา้นยางขามเฒ่า ต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุ

พลบุรี จงัหวดัสุรินทร ์ความยาว 896 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บริเวณ หมู่ที่ 1 ต าบล

กระเบื้อง อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร ์ความยาว 882 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บริเวณ หมู่ที่ 10 ต าบล

กระเบื้อง อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร ์ความยาว 780 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล หมู่ที่ 1 บา้นโพนครก ต าบล

โพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร ์ความยาว 320 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บา้นยางชมุ หมู่ที่ 7 ต าบล

ศรีณรงค ์อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร ์ความยาว 1,300 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บริเวณเชงิสะพานมติรภาพ 

บา้นหนองเรือ หมู่ที่ 8 บา้นยางขามเฒ่า ต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี 

จงัหวดัสุรินทร ์ความยาว 800 เมตร แห่ง 1 8,800,000                    
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) บา้นดง

เค็ง หมู่ที่ 6 บา้นดง หมู่ที่ 2 ต าบลกดุขาคีม อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร ์

ความยาว 900 เมตร แห่ง 1 9,900,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 87,529,600                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 87,529,600                

งบลงทนุ 87,529,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,529,600                   

ค่าควบคุมงาน 4,445,200                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงสุรินทร ์ ระยะที่ 1 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,445,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 83,084,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนเมอืงสุรินทร ์ระยะที่ 1 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 83,084,400                   

โครงการวางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 40,000,000                

วางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 40,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 40,000,000                

รายการระดบัที1่: วางผงัการระบายน า้จงัหวดัในลุม่น า้มูล ลุม่น า้ 1 40,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 919,300,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,501,100                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,501,100                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,501,100                 

งบลงทนุ 1,501,100                 

ครุภณัฑ์ 1,501,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 375,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 17 375,700                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 17 73,100                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 17 93,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 34 57,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ชดุ 17 49,300                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 34 102,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,125,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 17 1,125,400                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 17 374,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 17 272,000                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 17 153,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ในเมอืง อ าเภอ ชดุ 34 129,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ เครื่อง 34 197,200                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 916,157,300              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 12,089,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 12,089,000                

งบอดุหนุน 12,089,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,089,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 12,089,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นตาพราม หมู่ที่ 8 

ต าบลสงัขะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 1,332,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นลนัแต ้หมู่ที่ 6 

ต าบลสงัขะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 1,332,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นขา่ หมู่ที่ 7 ต าบลช่างป่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างป่ี

 อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,535,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นปราสาทเบง หมู่ที่ 

15 ต าบลกาบเชงิ เทศบาลต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 16 เมตร ยาว 27 เมตร

 บา้นหนองไผ่ลอ้ม หมู่ที่ 1 ต าบลส าโรงทาบ เทศบาลต าบลส าโรงทาบ 

อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร  ยาว 48 

เมตร บา้นตาเมยีง หมู่ที่ 1 ต าบลตาเมยีง องคก์ารบริหารส่วนต าบลตา

เมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,416,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 73 เมตร 

ยาว 162 เมตร  บา้นโนนครัง่ หมู่ที่ 2 ต าบลขวาวใหญ่ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,979,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 130,545,000              

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 23,742,000                

งบอดุหนุน 23,742,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,742,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 23,742,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยระว ีหมู่ที่ 2 บา้นเขวาสนิรินทร ์ต าบลเข

วาสนิรินทร ์มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 32,190 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,654,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองสรวง หมู่ที่ 4 บา้นโชคหวัแรต ต าบลเข

วาสนิรินทร ์มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 28,700 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,520,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองเรือ หมู่ที่ 1 บา้นหนองเรือ ต าบลหนอง

เรือ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,400 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 917,000                      
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองหวา้ หมู่ที่ 3 บา้นหนองหลวง ต าบล

หนองหลวง มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 19,600 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 889,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยกนัแสงและก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 11 

ต าบลจกีแดก มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 34,820 ลูกบาศกเ์มตร และ

ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ตามแบบ มข. 2527 กวา้ง 19 เมตร ผนงัสูง 3.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,630,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองเรือเพือ่การเกษตร หมู่ที่ 8 บา้นภูมิ

กนัดาล ต าบลเพี้ยราม มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 23,616 ลูกบาศก์

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพี้ยราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั แห่ง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 4 

บา้นน า้โจก้ ต าบลแก ปากคลองกวา้ง 3 เมตร กนัคลองกวา้ง 0.90 เมตร 

ลกึ 0.70 เมตร ความยาวคลอง 1,200 เมตร พรอ้มถนนเลยีบคลอง 2 

ขา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,991,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองท่าเครื่อง หมู่ที่ 3 บา้นยางเตี้ย ต าบลยาง

สวา่ง มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 60,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลยางสวา่ง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,954,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระน า้สาธารณะประโยขน ์หมู่ที่ 12 บา้นบงึ

ขวาง ต าบลคาละแมะ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 25,000 ลูกบาศก์

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,208,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระน า้สาธารณะประโยชน ์หมู่ที่ 15 บา้นศิริ

มงคล หมู่ที่ 15 ต าบลคาละแมะ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,120 

ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขรภูม ิ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยล าพอก หมู่ที่ 3,4,10 ต าบลตรมไพร มี

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,730 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตรมไพร อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,248,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองน า้สาธารณะหนองพงิพวย หมู่ที่ 10 บา้น

ดงนอ้ย ต าบลยาง มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 6,960 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,291,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระฝัง่ทศิเหนือ หมู่ที่ 1 ต าบลสงัขะ มปีริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 59,628 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลสงัขะ อ าเภอ แห่ง 1 1,879,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหนองระหาร หมู่ที่ 1 บา้นกระเทยีม 

ต าบลกระเทยีม โดยเสริมระดบักกัเกบ็น า้คอนกรีตเสริมเหลก็ เสริมคนั

ดนิฝาย ช่วงที่ 1 กวา้ง 12 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 1 เมตร ช่วงที่ 2 

กวา้ง 8 เมตร ยาว 345 เมตร สูง 1 เมตร พรอ้มลงหนิคลกุไม่นอ้ยกวา่ 

440 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ แห่ง 1 1,959,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองบา้นโคกไทร หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นจารย ์มี

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 26,235 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นจารย ์อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 952,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 106,803,000              

งบอดุหนุน 106,803,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,803,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 106,803,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นจบก ต าบลกาบเชงิ เทศบาลต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ แห่ง 1 3,652,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นโคกกลางสามคัคี ต าบลกาบเชงิ เทศบาลต าบลกาบเชงิ 

อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,652,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 13 บา้นทวารไพร ต าบลเมอืงลงี องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงลงี 

อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,129,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 15 บา้นตาเมอืง ต าบลเมอืงลงี องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงลงี 

อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,129,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 200 เมตร หมู่ที่ 1 บา้นหนองเรือ ต าบลหนองเรือ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,797,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นกระเจา ต าบลกระโพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระโพ 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,618,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นตาทติย ์ต าบลกระโพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระโพ 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,618,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 10 บา้นบลัลงัก ์ต าบลท่าตูม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,647,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 21 บา้นสระทา ต าบลท่าตูม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 5,030,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 พรอ้มวางท่อความยาว 7,320 เมตร หมู่ที่ 7 บา้นชายทุ่ง ต าบลพรมเทพ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 5,120,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 พรอ้มวางท่อความยาว 7,320 เมตร หมู่ที่ 19 บา้นพรมเทพเหนือ ต าบล

พรมเทพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 5,120,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,896 เมตร หมู่ที่ 6 บา้นขี้ตุ่น ต าบลโพนครก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,939,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 4,696 เมตร หมู่ที่ 15 บา้นโพนครก ต าบลโพน

ครก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,168,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นขี้เหลก็ ต าบลโนน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน อ าเภอโนน

นารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,367,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 7,532 เมตร หมู่ที่ 4 บา้นสน ต าบลสะเดา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,867,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 8 บา้นโคกสะอาด ต าบลอาโพน องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาโพน 

อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,413,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นไกรสรพฒันา ต าบลอาโพน องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาโพน

 อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,617,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บา้นสมัพนัธ ์ต าบลกงัแอน ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 18 บา้นสระ ต าบลโคกยาง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกยาง 

อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นทนง ต าบลปราสาททนง องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาท

ทนง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นยางตาราด ต าบลปราสาททนง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ปราสาททนง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,367,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 4,600 เมตร หมู่ที่ 8 บา้นหนองคนันาสามคัคี 

ต าบลตาเมยีง องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 4,428,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 4,600 เมตร หมู่ที่ 9 บา้นพูนสุข ต าบลตาเมยีง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,428,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บา้นหนองแวง ต าบลบกัได องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,060,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 12 บา้นกะทม ต าบลเฉนียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเฉนียง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,826,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นนอ้ยสนาม ต าบลรตันบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลรตันบุรี

 อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,785,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 14 บา้นผอื ต าบลรตันบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลรตันบุรี อ าเภอ

รตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,785,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,000 เมตร หมู่ที่ 2 บา้นโนนเจริญ ต าบลโชก

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชกเหนือ อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,463,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,000 เมตร หมู่ที่ 6 บา้นตระแบก ต าบลโชก

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชกเหนือ อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,463,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นสวาย ต าบลตร าดม องคก์ารบริหารส่วนต าบลตร าดม อ าเภอ

ล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,687,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่มี ่1 บา้นศรีสุข ต าบลศรีสุข  องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรี

สุข อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 571,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นออ้มแกว้ ต าบลศรีสุข  องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสุข 

อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 510,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บา้นทบัทมิสยาม 04 หมู่ที่ 10 ต าบลเทพรกัษา  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 500,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 9,732 เมตร หมู่ที่ 6 บา้นนาทุ่ง ต าบลกระออม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระออม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,230,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 6,017,200                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 6,017,200                 

งบอดุหนุน 6,017,200                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,017,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 6,017,200                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาเกาว ์

ใหม่ เทศบาลต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปราสาท

เบง เทศบาลต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคก

ตะเคียน เทศบาลต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสวาย

 เทศบาลต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ด่าน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตะเคียน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แนงมดุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแนงมดุ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแนงมดุ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคูตนั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูตนั อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โชค 

เทศบาลต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอ าปึ

ลสนวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากูก อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกนั

เตรียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแร่ อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาปุด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบงึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึ อ าเภอเขวาสนิรินทร ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนนอ้ย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเทพ

รตันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณวารี องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ผกัไหม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นอาพดื องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

คอ้ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นจกี

แดก องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตา

เมยีง องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองคนันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

อ าปึล องคก์ารบริหารส่วนต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อดุม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุแสง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นผอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นผอื อ าเภอจอม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขาม 

เทศบาลต าบลบุแกรง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขมิ้น-

โพธิ์งาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นสุข อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกรูด

หนองซ า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตาก

วน องคก์ารบริหารส่วนต าบลลุม่ระว ีอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สนิท องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นจอมพระ เทศบาลต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล 3

 ขวบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกนั

โจรง เทศบาลต าบลกระหาด อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไพรขลา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

งามยะวกึ เทศบาลต าบลยะวกึ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ศรทัธาวารินทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีณรงค ์อ าเภอชมุพลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคลอง

สวา่งโพธิ์ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีณรงค ์อ าเภอชมุพลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่ง

สวา่งหวันาค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเบื้อง อ าเภอชมุพลบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ประชาสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงบวั อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สระขดุ เทศบาลต าบลสระขดุ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลชมุพลบุรี เทศบาลต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

สวรรค ์เทศบาลต าบลทุ่งศรีชมุพล อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กระเบื้อง เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองเรือ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กระโพ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตานบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกลุา อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ธรรมษา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัโคก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาโต 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

หนองยาง เทศบาลต าบลเมอืงแก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

หนองบวัมติรภาพที่ 85 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอท่าตูม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจ าปา

ราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปทุม

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

สวา่งโพนครก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สวา่งทุ่งโก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเมธ ีอ าเภอท่าตูม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าตูม เทศบาลต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแสน

ส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไทยเจริญ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็รุน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาโพน อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบวัเชด 1 เทศบาลต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สะเดา องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ปะเดยีก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาเสาะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสระ 

เทศบาลต าบลกนัตวจระมวล อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นละ

ลม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กะดาด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตาวร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ร าเบอะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

บุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

โบสถ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไทร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไทร อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทนง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาลอก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บกัดอก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปงัเมง็ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพลวง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไพล องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพล อ าเภอปราสาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สมดุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมดุ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกว็ล

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ประทดับุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณวจิติร เทศบาลต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนิคมปราสาท เทศบาลต าบลนิคมปราสาท อ าเภอปราสาท จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันิคม

เขตฯ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตานี อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โชคนา

สาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองจอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กาเกาะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาเกาะ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นแกใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คอโค 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอโค อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

เฉนียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตระแสง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระแสง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตัง้ใจ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตัง้ใจ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

สวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตา

แบน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าสวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท านบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตงั

กอ (นาสาม) องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พญาราม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพี้ยราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ราม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวาย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวาย อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แสลง

พนัธ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสลงพนัธ ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นโคกมะเมยีน องคก์ารบริหารส่วนต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นตะตึงไถง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกระ

ทมพรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นประทดับุอาลอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตะ

บลั องคก์ารบริหารส่วนต าบลสลกัได อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศาลา

ลอย เทศบาลเมอืงสุรินทร ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทพั

กระบอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ราษฎรแ์จ่มจนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เมอืงท ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงท ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบุฤาษ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบุฤาษ ีอ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเมอืงท ีเทศบาลต าบลเมอืงท ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ล  าเพญิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุขาคีม อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จาน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัใหญ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

อทุุมพรน า้เขยีว องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เขยีว อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชยั

ราษฏรบ์  ารุง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเบดิ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลยางสวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางสวา่ง อ าเภอรตั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลรตันบุรี เทศบาลต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลธาตุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

ลาวรรณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกก

ขา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวับาน อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบวัทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อ าปึล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชกเหนือ อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคก

กระโดน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ตร าดม องคก์ารบริหารส่วนต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเทพ

อมัรินทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้นอู่

โลก องคก์ารบริหารส่วนต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลล าดวนสุรพนิท ์เทศบาลต าบลล าดวนสุรพนิท ์อ าเภอล าดวน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตะโนน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฉลกี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโมฬี

วงษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีสุข 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลณรงค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หลกั

เมอืงศรีณรงค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

สนวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพนัษี

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลช่างป่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่างป่ี อ าเภอศีขรภูม ิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตรม

ไพร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตรมไพร อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ผกัไหม 

เทศบาลต าบลผกัไหม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยาง-ศรี

ตะวนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยาง

เตี้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองไฮ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขวาว อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองขนาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

ล าดวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเหลก็ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตรึม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแตล

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสวาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศีขรภูม ิเทศบาลต าบลศีขรภูม ิอ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนารุ่ง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนารุ่ง อ าเภอศีขรภูม ิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคาละแมะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคาละแมะ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนโก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พลบั-คอ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองระฆงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระฆงั อ าเภอสนม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองอี

ยอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอยีอ อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัธาตุ 

เทศบาลต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวังวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวังวั อ าเภอสนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแคน เทศบาลต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแคน  แห่งที่ 2 เทศบาลต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาน

วน องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กระเทยีม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นภูมิ

สวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลดม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ขนาดมอญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปวง

ตึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเลศิ

อรุณวราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัทนั อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

เจริญสุขสามคัคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัทนั อ าเภอสงัขะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาแตรว

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นช า

เบง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นจารย์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจารย ์อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นพระแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระแกว้ อ าเภอสงัขะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสงัขะ เทศบาลต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสงัขะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขาม

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกะปู

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาคง อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

อ าปึล องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะกาด อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโชค

ชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลขอนแตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนแตก อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองอี

เลงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระออม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกาะแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลประดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลประดู่ อ าเภอส าโรงทาบ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสุข  อ าเภอส าโรง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลสะ

โน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะโน อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตะเคียน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองมา้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จงัเกา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขอนแก่น

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฮะ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรี

พฒันา-กะเลา เทศบาลต าบลหมืน่ศรี อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนบา้นโอว้กวง 

เทศบาลต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์

วทิยาคม เทศบาลเมอืงสุรินทร ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลกนัตวจระมวล เทศบาลต าบลกนัตวจระมวล อ าเภอปราสาท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลผกัไหม เทศบาลต าบลผกัไหม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 9,100,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 9,100,000                 

งบอดุหนุน 9,100,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เขยีว อ าเภอรตันบุรี คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอศรี คนั 1 2,400,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลธาตุ อ าเภอรตั คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 758,406,100              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 706,927,000              

งบอดุหนุน 706,927,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 706,927,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 706,927,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นหนองขอน หมู่ที่ 5- บา้นหนอง

แมว หมู่ที่ 15 ต าบลเบดิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,250เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 11,250  ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเบดิ อ าเภอรตั สาย 1 9,783,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายทางสีแ่ยกบา้นเกาะแกว้ -บา้นเกาะ

แกว้ หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะแกว้ กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,000  เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะแกว้ สาย 1 6,673,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นโนนสวรรค-์บา้นแก่นเมธ ีหมู่ที่

 7 ต าบลเกาะแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตรองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,868,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นขอนแก่น หมู่ที่ 4 - บา้นคูโศก

 หมู่ที่ 3 ต าบลหนองฮะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 9,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฮะ อ าเภอ สาย 1 8,030,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สร.ถ. 125-02 สายบา้นโนนตาล - บา้นตาเฮอ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 

ต าบลไพรขลา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,750 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ไพรขลา อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 7,894,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สร.ถ. 125-04 สายบา้นไพรขลา หมู่ที่ 1 - บา้นโนนสมบูรณ์ หมู่ที่

 6 ต าบลไพรขลา กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,506,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สร.ถ. 2003 สายทางบา้นกระโพ หมู่ที่ 1 - บา้นศาลา ต าบลกระโพ กวา้ง

 6 เมตร ยาว 2,285 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 7,258,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สร.ถ. 122-02 สายบา้นโนนสงัข ์หมู่ที่ 10 - บา้นพรสุข หมู่ที่ 12 ต าบล

บวัเชด กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิ

คลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัเชด อ าเภอ สาย 1 6,965,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สร.ถ. 50-006 สายบา้นรนัเดง หมู่ที่ 3 -บา้นโคกโพธิ์ หมู่ที่ 16 ต าบลโคก

โพธิ์ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,078 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุ

กวา้งขา้งละ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอ สาย 1 3,851,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ.50 - 007 สายบา้นตาวร หมู่ที่ 4 - บา้นโคกเบง หมู่ที่

 6 ต าบลโคกสะอาด จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,542 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 7,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 116 - 02 สายบา้นระวนีาครอง - เขตต าบลกงัแอน 

ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 926 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 2,456,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิทางลาดยางเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 100-05 

สายทางบา้นโคกสูง หมู่ที่ 8 - บา้นไทยสนัติสุข หมู่ที่ 16 ต าบลบกัได 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบกัได อ าเภอ สาย 1 9,946,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 001 สายทางบา้นดงเปือย - บา้นพมิานต าบลแก หมู่

ที่ 7 ต าบลกดุขาคีม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกดุขาคีม อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 6,401,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 002 สายบา้นล าเพญิ หมู่ 1 - สะพานสลีาภริาม 

ต าบลทุ่งกลุา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 6,401,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ.36-001 สายทางสามแยกหนองเห็บ - เขตต าบลน า้

เขยีว ต าบลแก กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,420,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ.36-002 สายทางสามแยกบา้นแก - สามแยกบา้น

อาจญาต าบลแก กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,780 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,913,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สร.ถ.60-003 สายบา้นโชกเหนือ (คุม้สมบูรณ์) หมู่ที่ 1 ต าบลโชกเหนือ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชกเหนือ อ าเภอล าดวน สาย 1 6,481,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สร.ถ.60-002 สายบา้นภูมสิตึง - บา้นอ าปึล หมู่ที่ 7 ต าบลโชกเหนือ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชกเหนือ อ าเภอล าดวน สาย 1 3,787,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

สร.ถ. 164-01 สายบา้นหนองคู - บา้นธาตุทอง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ต าบล

หนองแวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั สาย 1 8,985,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

สร.ถ. 164-06 สายบา้นหนองแวง - บา้นอ าปึล หมู่ที่ 6 บา้นโนนตลาด 

ต าบลหนองแวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค ์ สาย 1 8,570,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 44-001 สายบา้นหนองจอก หมู่ที่ 5 - บา้นโนนกลาง

 หมู่ที่ 2 ต าบลคาละแมะ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,920 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 7,766,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่สร.ถ. 53-003 สายทางภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นเปรียง (บุทม -

 เปรียงช่วงที่ 3) ต าบลจารพตั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 3,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สร.ถ. 24-001 สายบา้นยางเตี้ย - บา้นไทร หมู่ที่ 2 บา้นหนองบวั

ใหญ่ ต าบลตรมไพร กวา้ง 6เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตรมไพร อ าเภอ สาย 1 9,803,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สร.ถ. 70-010 สายบา้นหนองละคร หมู่ที่ 6 เชือ่มบา้นแคน ต าบลแคน 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลแคน สาย 1 2,457,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายผวิจราจร รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ.20-008 

สายถนนราชบูรณ์ (ดา้นทศิตะวนัตก) หมู่ที่ 8 ต าบลสนม มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 382.75 ตารางเมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้และบ่อพกั เทศบาล

ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 1,032,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สร.ถ. 123-01 สายบา้นเป้า - หนองคู หมู่ที่ 4,8 ต าบลโพนโก 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 6,469,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สร.ถ. 123-01 สายกลางบา้นหนองบวัแดง หมู่ที่ 5,9 ต าบลโพน

โก มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,260 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 2,103,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สร.ถ. 141-09 สายบา้นสนม หมู่ที่ 1 (นอกเขต) ต าบลสนม กวา้ง

 6 เมตร ยาว 3,115 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนม อ าเภอสนม สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สร.ถ. 141-04 สายทพัไทยไปบา้นบอน ต าบลหนองบวับาน กวา้ง 5 

เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.30 

เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนม อ าเภอสนม สาย 1 2,090,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สร.ถ. 41-001 สายสนัติสุข - บา้นซจีรูก ต าบลดม กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 2,900 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดม อ าเภอสงัขะ จงัหวดั สาย 1 9,790,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

หว้ยสงิห ์หมู่ที่ 11 - บา้นตาเมา หมู่ที่ 2 ต าบลตาตุม กวา้ง 5 เมตร ยาว 

3,400 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาตุม อ าเภอ สาย 1 9,866,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 0004 สายบา้นเทพรกัษา - บา้นทบัทมิสยาม 04 หมู่

ที่ 1,10 ต าบลเทพรกัษา กวา้ง 6 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.40 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 2,818,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 0010 สายบา้นตาไทย - บา้นช าเบง หมู่ที่ 4,5 ต าบล

เทพรกัษา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.40 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,857,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สร.ถ. 140-001 สายบา้นหนองดุม หมู่ที่ 2 บา้นหนองดุม - บา้นหนอง

เสอื ช่วงที่ 3 ต าบลศรีสุข กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 3,385,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 152-02 สายบา้นเสมจ็ หมู่ที่ 1 - บา้นโนนชยั

 หมู่ที่ 5 ต าบลเสมจ็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 3,170,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายบา้นกนัตวง - โคกเพชร หมู่ที่ 9, 12 ต าบลกาบเชงิ กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลกาบเชงิ อ าเภอ สาย 1 8,792,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นท่าลาด หมู่ที่

 3 ต าบลศรีณรงค ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีณรงค ์ สาย 1 1,704,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นบุรี - 

เชือ่มคชอาณาจกัร หมู่ที่ 16 บา้นบุรี ต าบลกระโพ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,420 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 7,671,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เชือ่มระหวา่งหมู่บา้น

 บา้นสะเดา หมู่ที่ 2 - บา้นโพธิ์ หมู่ที่ 22 ต าบลพรมเทพ กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.5 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 1,498,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีต ปูผวิจราจรแอสฟลัท์

ติกคอนกรีตทบัผวิจราจรเดมิ สายบา้นสะเองิ หมู่ที่ 5 - ถนนปทัมานนท์

ทางหลวงแผ่นดนิสาย 215 ต าบลโพนครก กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,700 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม สาย 1 7,495,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางเคปซลี สายบา้นหนองไมถ้ี ่หมู่ที่ 1 - แยกบา้นทุ่งโก 

หมู่ที่ 2 ต าบลหนองเมธ ีกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองเมธ ีอ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 6,324,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

อามอ็ง หมู่ที่ 13 เชือ่มบา้นศาลา หมู่ที่ 16 ต าบลท่าสวา่ง มพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 16,375 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืง สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

เทนมยี ์หมู่ที่ 1 - บา้นเกรียด หมู่ที่ 2 - บา้นโคกปราสาท หมู่ที่ 10 ต าบล

เทนมยี ์มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 19,425 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทางบา้น

กระทม หมู่ที่ 4 ต าบลส าโรง กวา้ง 5 เมตร ยาว 420 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,707,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 สายบา้นโคกศิลา - บา้นโนนล ีหมู่ที่ 17 ต าบลตรึม กวา้ง 4 เมตร ยาว 

620 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูมิ สาย 1 3,028,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางเคปซลี สายบา้นกระโพธิ์ หมู่ที่ 17 - บา้นนาเทงิ หมู่ที่

 3 - บา้นหนองบวันอ้ย ต าบลแตล - เชือ่มเขตต าบลบุแกรง กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,399 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั สาย 1 9,821,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

ตาพรม หมู่ที่ 4 ต าบลยาง - บา้นระกา ต าบลกดุหวาย กวา้ง 6 เมตร ยาว

 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,857,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตแบบโอเวอ่รเ์ลย์

 สายแยกทางหลวงหมายเลข 233 (ส าโรง) - ทางหลวงหมายเลข 2099 

(ศรีส าโรง) ต าบลสนม ยาว 1,675 เมตร เทศบาลต าบลสนม อ าเภอสนม สาย 1 9,999,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

หนองเยาะ หมู่ที่ 9 - บา้นเถกงิ หมู่ที่ 5 ต าบลตาคง กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,350 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตาคง อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายถนนหว้ยแสง 

1-3-4 บา้นหว้ยแสง หมู่ที่ 10 ต าบลส าโรงทาบ กวา้ง 5-12.5 เมตร ยาว 

1,020 เมตร หนา 0.05 เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,591 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 2,393,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

ทางบา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 3 ไปบา้นหนองแคน หมู่ที่ 8 ต าบลหนองไผ่ลอ้ม

 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 17,430 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 6,957,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายบา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 9 ต าบลหนองฮะ กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร

 หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฮะ อ าเภอส าโรงทาบ สาย 1 1,420,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัสายทาง 

สร.ถ. 11-001 สายบา้นตึกชมุ หมู่ที่ 4 - บา้นโพนทอง หมู่ที่ 16 ต าบล

ชมุพลบุรี กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลทุ่งศรีชมุพล อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,930,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 11-005 สายบา้นตึกชมุ หมู่ที่ 4 - บา้น

หนองบงึ หมู่ที่ 17 ต าบลชมุพลบุรี กวา้ง 6 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 

0.05 เมตร และงานเสริมสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต พื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 16,400 ตารางเมตร เทศบาลต าบลทุ่งศรีชมุพล อ าเภอชมุพลบุรี สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สร.ถ. 70-002 สายบา้นสรา้งแกว้ หมู่ที่ 5 เชือ่ม บา้นแคนหมู่ที่ 2 ต าบล

แคน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,501 เมตร หนา 0.15 เมตร และซอ่มสรา้งผวิ

ทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต กวา้ง 5 เมตร ยาว 554 เมตร หนา 0.04 

เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ เทศบาลต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดั สาย 1 5,551,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายบา้นนาด ีหมู่ที่ 2 ถงึบา้นหนองระฆงั หมู่ที่ 4,8 ต าบล

หนองระฆงั มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,760 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองระฆงั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 5,380,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต  สาย

บา้นตาแอก หมู่ที่ 7 - บา้นโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นจารย ์มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 15,180 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจารย ์อ าเภอ สาย 1 8,512,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางเคปซลี สายบา้นไพรษร หมู่ที่ 7 - ขะเนก ต าบลขวาว

ใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่

 อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,590,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางเคปซลี สายบา้นส าโรง หมู่ที่ 6 - โนนจารย ์ต าบล

ขวาวใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,747,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 47-002 สาย

ทางแยกบา้นใหม่พฒันา หมู่ 5 ต าบลโคกกลาง - ต าบลตาเมยีง กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,200 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอพนม สาย 1 9,756,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 47-004 สาย 

ทล.สร.2016 (บา้นโคกกลาง) - บา้นสระแกว้ ต าบลโคกกลาง กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,200 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอพนม สาย 1 9,756,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางเคปซลี สายบา้นซาด - บา้นหนองบวันอ้ย หมู่ที่ 2 - 

เชือ่มเขตต าบลบุแกรง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,399 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,821,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิทางลาดยางเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 100-08 

สายทางบา้นอโุลก หมู่ที่ 11 - บา้นไทยนิยมพฒันา หมู่ที่ 17 ต าบลบกัได

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบกัได อ าเภอ สาย 1 9,987,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตโ์พลเิมอร์

 ปิดผวิลาดยางเคปซลี สายจากสีแ่ยกบา้นยางบ่ออไีปบา้นบุตาโสม - ทาง

หลวงหมายเลข 219 หมู่ที่ 11 บา้นบุตาโสม ต าบลเมอืงบวั กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 2,290 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงบวั อ าเภอชมุพลบุรี สาย 1 6,991,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตโ์พลเิมอร์

 ปิดผวิลาดยางเคปซลี สายจากทางหลวง 2081 ถงึบา้นซาด หมู่ที่ 8 บา้น

กระท่ม ต าบลเมอืงบวั มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,720 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงบวั อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,873,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางเคปซลี บา้นขะยูง หมู่ที่ 7 ต าบลยางสวา่ง กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,800 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางสวา่ง อ าเภอรตันบุรี สาย 1 9,654,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางเคปซลี สายบา้นหนองตาด หมู่ที่ 9 - บา้นแคน 

ต าบลธาตุ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง

สวา่ง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,711,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางเคปซลี สายบา้นโคกระกา หมู่ที่ 9 - บา้นบุผาง หมู่ที่

 3 ต าบลหนองเมธ ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองเมธ ีอ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 8,389,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตโ์พลเิมอร์

 ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี หมู่ที่ 1-4 ต าบลยาง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 6,644,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทาง

บา้นพะเนา หมู่ที่ 3 ต าบลปราสาททอง - บา้นโคกอาโพน ต าบลช่างป่ี 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,490 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 11,920 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาททอง สาย 1 9,804,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทาง หมู่ที่

 8 บา้นระว ี- หมู่ที่ 1 บา้นขมิ้น ต าบลเป็นสุข กวา้ง 6 เมตร ยาว 715 

เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,290 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เป็นสุข อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 1,957,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 84-005 สายบา้นโพนทา - บา้นลงุปุง หมู่ที่ 20 บา้น

น า้ซบั ต าบลท่าตูม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,933 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 11,598 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม สาย 1 8,293,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

เออืด หมู่ที่ 12 ต าบลท่าตูม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,478 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 8,868 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอ สาย 1 6,333,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 10108 สายทางบา้นบุใหญ่ หมู่ที่ 11 ต าบลบวัโคก -

 บา้นหนองม่วง หมู่ที่ 4 ต าบลเมอืงแก กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,600 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,200 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัโคก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 8,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นขาม หมู่ 3 ไปทางบา้นโนน หมู่ 1 ต าบลโนน กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 4,707,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ.10060 สายบา้นสะเดา เชือ่มติดต่อบา้นละลม 

ต าบลสะเดา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,355 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

14,130 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุรินทร ์อ าเภอบวัเชด สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 107-02 สายบา้นกมุพะเนียง ไปต าบลหนองใหญ่

 (สายโอรุณ) หมู่ที่ 2 บา้นพลวงใต ้ต าบลพลวงใต ้กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,730 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,380 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นพลวง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ.10052 สายบา้นกระน๊อบ ต าบลนา

บวั เชือ่มติดต่อบา้นสวาย ต าบลสวาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,090 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,720 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นอ าปึล หมู่ที่ 9 - บา้นระกากวย หมู่ที่ 10 ต าบลกาเกาะ กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 685 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,425 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาเกาะ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นตาเมาะ หมู่ที่ 2 - บา้นกาเกาะ หมู่ที่ 8 ต าบลกาเกาะ กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,250 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาเกาะ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 3,390,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 43246 สายบา้นตะเคียน - คอโค หมู่ที่ 1 

ต าบลคอโค กวา้ง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,750

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอโค อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั สาย 1 1,583,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 42-008 สายทางบา้นโคกกะนงั - 

ฉางขา้ว หมู่ที่ 10 ต าบลคอโค กวา้ง 5 เมตร ยาว 818 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,090 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 1,727,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ.26-001 สายถนนคชสาร หมู่ที่ 17 บา้นศรีณรงค ์

ต าบลนอกเมอืง กวา้ง 14 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนอกเมอืง สาย 1 9,965,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ.26-010 สายทางถนนทางหลวง 226 บา้นทนง หมู่ที่ 6

 เชือ่มบา้นตะตึงไถง ต าบลนอกเมอืง กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,500 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 22,500 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,835,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 127-10 สายบา้นทนงรตัน ์หมู่ที่ 8 - บา้นระงอล 

ต าบลเมอืงท ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงท ี สาย 1 5,389,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทางถนน

เลยีบคลองส าโรงถงึเขตเทศบาลเมอืงสุรินทร ์หมู่ที่ 9 บา้นแสนสุข ต าบล

แสลงพนัธ ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

12,250 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสลงพนัธ ์อ าเภอเมอืง สาย 1 7,558,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่สร.ถ. 65-004 สายบา้นตรวจหมู่ที่ 1 - บา้นตรวจ 

หมู่ที่ 15 ต าบลตรวจ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,010 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,326,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 65-006 สายบา้นตรวจ หมู่ที่ 15 - บา้นใหม่

ไทยเจริญ หมู่ที่ 12 ต าบลตรวจ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตรวจ สาย 1 9,255,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สร.ถ.27-013 สายบา้นกระเทยีม - บา้นกนัเต็ล ต าบล

กระเทยีม มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,680 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,510,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

หว้ยสงิห ์- บา้นตาเมา หมู่ที่ 2 ต าบลตาตุม กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,100 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,500 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สร.ถ. 82-001 สายบา้นร่มเยน็หมู่ที่ 4 - บา้นกลว้ย หมู่ที่ 

10 ต าบลทบัทนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,400 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัทนั อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,390,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นขาม

พฒันาหมู่ที่ 12 - บา้นร่มเยน็ หมู่ที่ 4 ต าบลทบัทนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 14,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัทนั อ าเภอ สาย 1 9,360,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นชบ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,650 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

15,900 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ สาย 1 9,880,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นโพนชาย หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นชบ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา

 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,000

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,880,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งช ัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นโดนตึบ - บา้นโพธิ์ธาตุ หมู่ที่ 1

 ต าบลกดุหวาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

11,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุหวาย อ าเภอศรีขรภูม ิ สาย 1 9,888,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งช ัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นนานวน - บา้นสวา่ง หมู่ที่ 4 

ต าบลกดุหวาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกดุหวาย อ าเภอศรีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ สาย 1 9,888,000                    
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การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 35,890,000                

งบอดุหนุน 35,890,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,890,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 35,890,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 14,443,100                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดงเค็ง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกดุขาคีม อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ พฒันาเด็กเลก็บา้นกะทม องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองขนาด องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งหนองคู องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นส าโรง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคาละแมะ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศาลาสามคัคี องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 12,350,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกาบกระบอื องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงท ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงท ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสวา่ง-โนนแดง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นภูมคิด ีองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตาแตรว องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,096,900                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลส าโรงทาบ เทศบาล

ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล 3 ขวบ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลจอมพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมพระ อ าเภอจอม หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้นตร าดม องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลต าบลแคน เทศบาลต าบลแคน อ าเภอ หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 9,384,000                 

งบอดุหนุน 9,384,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,384,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 9,384,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดงยาง 

ช่วงที่ 6 หมู่ทื่ 6 ต าบลหนองเรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 

อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,370,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดงยาง 

ช่วงที่ 5 หมู่ทื่ 6 ต าบลหนองเรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 

อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,582,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเหลา่ หมู่ที่

 3 ต าบลพรมเทพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม แห่ง 1 182,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองบวั 

หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอท่าตูม แห่ง 1 621,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นม่วงมูล 

หมู่ที่ 9 ต าบลหนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอท่าตูม แห่ง 1 2,825,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นกดุงิ้ว หมู่

ที่ 5 ต าบลหมืน่ศรี เทศบาลต าบลหมืน่ศรี อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 804,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,641,600                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,641,600                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,184,600                 

งบลงทนุ 1,184,600                 

ครุภณัฑ์ 683,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 600,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 5 600,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,500                        
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รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์ จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 501,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 501,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสารสนเทศส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิงานส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอ

จอมพระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 32,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่อ าเภอบวัเชด ต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 13,800                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 457,000                   

งบลงทนุ 457,000                   

ครุภณัฑ์ 457,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 457,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ จงัหวดั เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 10 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ จงัหวดั ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 11,296,400                

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 7,208,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 7,208,000                 

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 7,208,000                 

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 7,208,000                 
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งบลงทนุ 7,208,000                 

ครุภณัฑ์ 8,000                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 8,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จงัหวดั

สุรินทร ์(ที่มสีถานแรกรบัเด็กและเยาวชน) พรอ้มส่วนประกอบ ต าบลนอก

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 7,200,000                    

กรมราชทณัฑ์ 4,088,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์สงักดั

เรือนจ ากลางสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,534,500                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,534,500                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,534,500                 

งบลงทนุ 3,534,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,534,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,534,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าอ าเภอ

รตันบุรี  ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,534,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 544,400                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 396,400                   

ยกระดบัการดูแลผูต้อ้งขงัหญิง ตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 19,600                     

งบลงทนุ 19,600                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,600                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 19,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่อาบน า้เรือนนอนหญงิ เรือนจ าอ าเภอรตันบุรี  

ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 19,600                        

ควบคุมผูต้อ้งขงั 376,800                   

งบลงทนุ 376,800                   

ครุภณัฑ์ 376,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 226,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอรตันบุรี  

ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 7 226,800                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 10 กโิลวตัต ์เรือนจ าอ าเภอรตั

นบุรี  ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 150,000                      
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ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 148,000                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 148,000                   

งบลงทนุ 148,000                   

ครุภณัฑ์ 148,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 148,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงประจ าหอ้งเรียนพรอ้มติดต ัง้ เรือนจ าอ าเภอรตั

นบุรี  ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 148,000                      

กระทรวงแรงงำน 4,607,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 153,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 153,600                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 64,000                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 64,000                     

งบลงทนุ 64,000                     

ครุภณัฑ์ 64,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 4 12,800                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 89,600                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 89,600                     

งบลงทนุ 89,600                     

ครุภณัฑ์ 89,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 89,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลใน ชดุ 2 89,600                        

กรมการจดัหางาน 1,392,400                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,500                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,500                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,500                      

งบด าเนินงาน 8,500                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,500                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,800                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 408,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 408,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 408,000                   

งบลงทนุ 408,000                   

ครุภณัฑ์ 408,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 408,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลเฉนียง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

สุรินทร ์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 4 228,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 674,900                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        



76 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 618,300                   

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 604,800                   

งบด าเนินงาน 604,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 601,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 598,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 598,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 3,061,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,061,400                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 3,061,400                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 1,089,400                 

งบลงทนุ 1,089,400                 

ครุภณัฑ์ 1,089,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,089,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตีและผสมอาหาร ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ เครื่อง 2 73,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าวาฟเฟิล  ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดั เครื่อง 1 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดแป้ง  ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 45,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดและปัน่อเนกประสงค ์ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ

 จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 14,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดแป้งแบบใชม้อืหมนุ  ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ 

จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดแป้งแบบตัง้พื้น ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ยนื 4 ประตู  ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดั ตู ้ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูห้มกัแป้ง  ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊พรอ้มเตาอบ แบบตัง้พื้น แบบ 4 หวัเตา  ต าบล

บา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ไม่ต า่กวา่ 3 หวัเตา  ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ 

จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: แผงปฏบิตัิงานวงจรไฟฟ้าส าหรบัรถจกัรยานยนต ์ ต าบล

บา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็อาหารสแตนเลส  ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ คนั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตฝึ์ก 4 จงัหวะ ขนาดไม่ต า่กวา่ 100 ซซี ี 

ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ คนั 2 80,000                        
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02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตฝึ์ก 4 จงัหวะ ขนาดไม่ต า่กวา่ 115 ซซี ี

ขบัเคลือ่นดว้ยสายพาน  ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตฝึ์ก 4 จงัหวะ ขนาดไม่ต า่กวา่ 115 ซซี ี

ระบบหวัฉีดอเิลก็ทรอนิกส ์ ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตฝึ์ก 4 จงัหวะ ขนาดไม่ต า่กวา่ 120 ซซี ี

ระบบหวัฉีดอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ คนั 2 96,000                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,972,000                 

งบลงทนุ 1,972,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,972,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,972,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสรี ัว้, อาคารและปรบัปรุงหลงัคาอาคารโรง

ฝึกงาน ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,972,000                    

กระทรวงวฒันธรรม 3,908,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 808,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 808,400                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 808,400                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 516,400                   

งบลงทนุ 516,400                   

ครุภณัฑ์ 516,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 353,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 20 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร์

  ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 3 85,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานผูบ้ริหารพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 67,600                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร ์ 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 6 13,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก 5 ที่น ัง่ พรอ้มโตะ๊กลาง ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 36,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้ดื่มต ัง้พื้น ขนาดถงัน า้ 20 ลติร  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้ไฟฟ้า คูลเลอร ์21 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 126,500                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้ ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ชดุ 1 45,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 292,000                   

งบลงทนุ 292,000                   

ครุภณัฑ์ 292,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 292,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ชดุ 1 19,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ชดุ 4 103,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร ์

 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 5 124,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร ์ 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 3 45,000                        

กรมศิลปากร 3,100,200                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 3,000,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 3,000,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุแต่งปราสาทบา้นปราสาท (ปราสาทกงัแอน) ต าบล

กระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 100,200                   

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 100,200                   

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 100,200                   

งบลงทนุ 100,200                   
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ครุภณัฑ์ 100,200                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 100,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

 ANSI Lumens  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ สุรินทร ์ ต าบลเฉนียง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหวระบบดจิติอลแบบพกพา 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ สุรินทร ์ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ตวั 1 27,000                        

รายการระดบัที1่:  กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ย

กวา่ 18 ลา้นพกิเซล พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ สุรินทร ์ต าบลเฉนียง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 1 45,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 2,250,433,414            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 122,063,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,594,200                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,594,200                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,594,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,594,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,594,200                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 11,266,600                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 11,266,600                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 4,796,500                 

งบอดุหนุน 4,796,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,796,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 3,048,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,748,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 6,470,100                 

งบอดุหนุน 6,470,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,470,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 3,942,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 2,528,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 816,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 816,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 816,000                   

งบรายจ่ายอื่น 816,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 816,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 101,422,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 101,422,000              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 39,527,200                

งบอดุหนุน 39,527,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 39,527,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 6,319,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 6,599,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 26,607,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 61,894,800                
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งบอดุหนุน 61,894,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 61,894,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 53,919,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,484,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,604,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,488,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,398,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,964,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 5,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 5,263,500                 

งบลงทนุ 5,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์ต าบล

นอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์ 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 42,500                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร์ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร ์

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,552,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,552,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,448,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 797,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งสุขา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,651,000                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 222,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 222,000                   

งบลงทนุ 222,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 222,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 222,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัครู ส านกังาน กศน.จงัหวดั

สุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 222,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 685,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 685,000                   

งบลงทนุ 685,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 685,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 685,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารหอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราช

มารี ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอจอม

พระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 197,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,476,959,814            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 3,079,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 3,079,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 3,079,154                 

งบด าเนินงาน 3,079,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,079,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,079,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบวัเชด

วทิยา ต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนรามวทิยา

 รชัมงัคลาภเิษก ต าบลราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสนม

วทิยาคาร ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนกาบเชงิ

วทิยา ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,029,026,020            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,002,776,500            

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,002,776,500            

งบอดุหนุน 1,002,776,500            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,002,776,500               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 193212 1,002,776,500               

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 193212 140,015,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 193212 72,395,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 193212 75,229,000                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 193212 121,017,200                 
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รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 193212 594,119,300                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 26,249,520                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 9,256,100                 

งบลงทนุ 9,256,100                 

ครุภณัฑ์ 4,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นระกาสงัแก ต าบลตัง้ใจ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขามเดื่อราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลเป็นสุข อ าเภอจอมพระ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นผอื ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นยาง ต าบลยางสวา่ง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นน า้ค า ต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นยางเตี้ย ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลหนองระฆงั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกระเทยีม(ราษฎรว์ทิยาคม) ต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตาแตรวทพัดดั ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสะกาด ต าบลสะกาด อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองฮะ ต าบลหนองฮะ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตร าดม ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตาเมยีง ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเมอืงบวัวทิยา ต าบลเมอืงบวั อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเมอืงแกพทิยาสรรค ์ต าบลเมอืงแก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโคกยางวทิยา ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไทรแกว้วทิยา ต าบลกนัตวจระมวล อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนแกศึกษาพฒันา ต าบลแก อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนมธัยมทบัทมิสยาม 04 ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List)  

โรงเรียนบา้นโคกอารกัษ ์ต าบลกาเกาะ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List)  

โรงเรียนบา้นตระแสง ต าบลตระแสง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,056,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,056,100                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นขามเดื่อราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลเป็นสุข 

อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นผอื ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นน า้ค า ต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกระเทยีม(ราษฎรว์ทิยาคม) ต าบล

กระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตาแตรวทพัดดั ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ แห่ง 1 289,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสะกาด ต าบลสะกาด อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตร าดม ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตาเมยีง ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 377,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเมอืงแกพทิยาสรรค ์ต าบลเมอืงแก อ าเภอท่า

ตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนโคกยางวทิยา ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท แห่ง 1 398,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนไทรแกว้วทิยา ต าบลกนัตวจระมวล อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 162,100                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนแกศึกษาพฒันา ต าบลแก อ าเภอรตันบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนมธัยมทบัทมิสยาม 04 ต าบลเทพรกัษา อ าเภอ

สงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตระแสง ต าบลตระแสง อ าเภอเมอืงสุรินทร์

 จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 350,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 16,993,420                

งบลงทนุ 16,993,420                

ครุภณัฑ์ 16,993,420                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,993,420                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกระเบื้อง  ต าบลนาหนองไผ่  

อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นยางบ่อภริมย ์ต าบลนาหนองไผ่  

อ าเภอชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทพิยน์วด  ต าบลนาหนองไผ่  

อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นซาด ต าบลเมอืงบวั  อ าเภอ

ชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นออ้ตลิง่ชนั ต าบลสระขดุ  อ าเภอ

ชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองเรือ  ต าบลหนองเรือ  

อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวันาค า  ต าบลกระเบื้อง  

อ าเภอชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลชมุพลบุรี  ต าบลชมุพลบุรี 

อ าเภอชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตึกชมุ ต าบลชมุพลบุรี  อ าเภอ

ชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นระหาร ต าบลชมุพลบุรี  อ าเภอ

ชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน โพนทองพทิยาคม  ต าบลชมุพลบุรี 

อ าเภอชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นขวาวโคง้  ต าบลนาหนองไผ่ 

อ าเภอชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนม่วง  ต าบลไพรขลา  อ าเภอ

ชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นยางบ่ออ ี ต าบลเมอืงบวั  อ าเภอ

ชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพธิ์หว้ย  ต าบลเมอืงบวั  อ าเภอ

ชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นขี้เหลก็โนนจาน  ต าบลยะวกึ 

อ าเภอชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นยะวกึ(ผจงราษฎรว์ทิยาคาร) 

ต าบลยะวกึ  อ าเภอชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นยางชมุ ต าบลศรีณรงค ์ อ าเภอ

ชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นส าโรง ต าบลศรีณรงค ์ อ าเภอ

ชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเบงท่าลาด  ต าบลศรีณรงค ์ 

อ าเภอชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นศรีณรงค ์ ต าบลศรีณรงค ์

อ าเภอชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สระขดุดงส าราญวทิยา  ต าบลสระขดุ

 อ าเภอชมุพลบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตระมูง  ต าบลกระโพ  อ าเภอท่า ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองอดี า  ต าบลกระโพ  อ าเภอ

ท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎรว์ทิยาคม)  ต าบล

ท่าตูม อ าเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหมากมี ่ ต าบลท่าตูม  อ าเภอท่า ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไตรคามสามคัคี ต าบลบวัโคก  

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นยางกระจบั ต าบลพรมเทพ  

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)  

ต าบลเมอืงแก  อ าเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเมอืงแก  ต าบลเมอืงแก  อ าเภอ

ท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองบวัมติรภาพที่ 85  ต าบล

หนองบวั อ าเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นไกลเสนียด ต าบลหนองบวั  

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองไมถ้ี ่ ต าบลหนองเมธ ี 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนานวล  ต าบลหนองเมธ ี อ าเภอ

ท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกระโพ(กระโพราษฎรว์ทิยาคาร) 

ต าบลกระโพ  อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนโพ ต าบลกระโพ  อ าเภอท่า ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตูม(อนุกูลราษฎรพ์ฒันา) ต าบล

ท่าตูม  อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลงุปุง ต าบลท่าตูม  อ าเภอท่าตูม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดับา้นน า้ค า(สนง.สลากฯ)  ต าบลท่า

ตูม อ าเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตาฮะ ต าบลทุ่งกลุา  อ าเภอท่า ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปอหมนั ต าบลทุ่งกลุา  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปรีง ต าบลบะ  อ าเภอท่าตูม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบะ ต าบลบะ  อ าเภอท่าตูม ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสูง ต าบลบะ  อ าเภอท่าตูม ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบวัโคก ต าบลบวัโคก  อ าเภอท่า ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโสมน ต าบลบวัโคก  อ าเภอท่า ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพรมเทพ(พรมเทพราษฎรบ์  ารุง) 

ต าบลพรมเทพ  อ าเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนครก  ต าบลโพนครก  

อ าเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสะเองิ ต าบลโพนครก  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นส าโรง ต าบลโพนครก  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าศิลา ต าบลเมอืงแก  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองตาด  ต าบลเมอืงแก  

อ าเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นล าเพญิ(อรุณราษฎรส์งเคราะห)์  

ต าบลกดุขาคีม  อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดงเปือย(มูลศึกษาวทิยา)  ต าบล

กดุขาคีม อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแก แกศึกษาวทิยา  ต าบลแก  

อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 48,140                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย ต าบลแก  อ าเภอ

รตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นจาน  ต าบลทบัใหญ่  อ าเภอรตั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นอาจญา  ต าบลน า้เขยีว  อ าเภอ

รตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเบดิ  ต าบลเบดิ อ าเภอรตันบุรี  ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นช่องยางชมุ ต าบลไผ่  อ าเภอรตั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคอนสวรรค ์ต าบลไผ่  อ าเภอรตั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นยาง  ต าบลยางสวา่ง  อ าเภอรตั ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนรตันวทิยาคม  ต าบลรตันบุรี  อ าเภอ

รตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นผอื(ประชาพฒันา)  ต าบลรตันบุรี 

 อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองกา  ต าบลรตันบุรี  อ าเภอ

รตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองบวัทอง ต าบลหนองบวัทอง

  อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสรา้งบก  ต าบลหนองบวับาน  

อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดู่  ต าบลหนองบวับาน  อ าเภอ

รตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหาญฮ ีต าบลดอนแรด  อ าเภอ

รตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบงึ-ยางประชาสรรค ์ ต าบลดอน

แรด อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหนิ  ต าบลดอนแรด  

อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนแรด(จนิดาวทิยาคาร) 

ต าบลดอนแรด  อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทบัโพธิ์วทิยา  ต าบลทบัใหญ่ 

อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นน า้ค า ต าบลธาตุ  อ าเภอรตันบุรี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นธาต(ุธาตุศึกษาวทิยา)  ต าบลธาตุ

  อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นน า้เขยีว ต าบลน า้เขยีว  อ าเภอ

รตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ไตรคามวทิยา  ต าบลเบดิ  อ าเภอรตั

นบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลรตันบุรี  ต าบลรตันบุรี  

อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ปทุมมาศวทิยา  ต าบลหนองบวัทอง 

อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองบวับาน  ต าบลหนองบวั

บาน อ าเภอรตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นขาม ต าบลหนองบวับาน  อ าเภอ

รตันบุรี  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดนิแดง(สลีาประชารฐั)  ต าบล

หนองบวับาน  อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นแคน(คุรุราษฎรส่์งเสริม)  ต าบล

แคน  อ าเภอสนม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนายม(นิยมศึกษาวทิยา)  ต าบล

แคน อ าเภอสนม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองขนุศรี ต าบลแคน  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนานวน  ต าบลนานวน  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเป้า  ต าบลสนม อ าเภอสนม  ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสนมศึกษาคาร  ต าบลสนม  อ าเภอ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาศรีสุข ศรีสุขศึกษาคาร  ต าบล

สนม  อ าเภอสนม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นส าโรง  ต าบลสนม  อ าเภอสนม  ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นอาเลา  ต าบลหนองอยีอ  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวันา ต าบลนานวน  อ าเภอสนม ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองบวัแดง  ต าบลสนม  

อ าเภอสนม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนเปือย  ต าบลโพนโก  อ าเภอ

สนม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนดวน  ต าบลสนม  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองอยีอ  ต าบลหนองอยีอ  

อ าเภอสนม  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ผาแดงวทิยา  ต าบลหวังวั  อ าเภอ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นค าผง  ต าบลค าผง  อ าเภอโนน

นารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นอาพดื  ต าบลค าผง  อ าเภอโนน

นารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นผกัไหม  ต าบลโนน  อ าเภอโนน

นารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคอ้  ต าบลระเวยีง อ าเภอโนน

นารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกา้นเหลอืง ต าบลระเวยีง  อ าเภอ

โนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นระเวยีง รตันกจิวทิยา  ต าบลระ

เวยีง  อ าเภอโนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นซาต(มงคลวทิยา)  ต าบลระเวยีง 

 อ าเภอโนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโนนนารายณ์วทิยา ต าบลหนองหลวง 

 อ าเภอโนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเซยีงซนิ-โนนดู่  ต าบลค าผง 

อ าเภอโนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนน(นิยมศาสตรศึ์กษา)  ต าบล

โนน  อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเทพ  ต าบลหนองเทพ 

อ าเภอโนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นผ า ต าบลหนองเทพ  อ าเภอโนน

นารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      



91 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นส าโรง ต าบลหนองเทพ  อ าเภอ

โนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแวง  ต าบลหนองเทพ 

อ าเภอโนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นขมุดนิ ต าบลหนองหลวง  อ าเภอ

โนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหลวง  ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอโนนนารายณ์  จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 3 144,420                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 440,051,840              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,565,400                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,565,400                 

งบลงทนุ 3,565,400                 

ครุภณัฑ์ 3,565,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,565,400                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บุแกรง-ตะเคียน (ปานอทุศิวทิยา) ต าบลบุแกรง อ าเภอจอมพระ จงัหวดั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเหลก็ราษฎรว์ทิยา ต าบลลุม่ระว ีอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ระเวยีง รตันกจิวทิยา ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซาต (มงคลวทิยา) ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาครอง ต าบลตานี อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงมนั ต าบลคอโค อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กาเกาะ ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สม้ป่อย ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ระไซรส์องช ัน้ ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บรมสุข ต าบลราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวาย ต าบลสวาย อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 41 60,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวัทอง ต าบลหนองบวัทอง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดู่

 ต าบลหนองบวับาน อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตร าดม ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสนวน ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 22 32,560                        



92 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขวาวใหญ่ ต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไพรษรส าโรง (ราษฎรบ ารุง) ต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตะครอ้ ต าบลช่างป่ี อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศรีตะวนั (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองจกิ ต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กระดาน ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

จารย ์ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวัแดง ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองครก (สลากกนิแบ่งสงเคราะห6์87) ต าบลหวังวั อ าเภอสนม จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองดุม ต าบลศรีสุข อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสะโน

วทิยา ต าบลสะโน อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสกล ต าบลตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดนิแดง ต าบลเป็นสุข อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชมุพลบุรี ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสามคัคีศึกษา ต าบลยะวกึ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลยะวกึ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสนวนโคกเมก็ ต าบลศรีณรงค ์อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นม่วงนอ้ย ต าบลสระขดุ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยางขามเฒ่า ต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นภูดนิ ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบวัโคก ต าบลบวัโคก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพรมเทพ (พรมเทพราษฎรบ์  ารุง) ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยางกระจบั ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพนขวาว ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสะเองิ ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นม่วงมูล ต าบลหนองบวั อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบวัมติรภาพที8่5 ต าบลหนองบวั อ าเภอท่าตูม จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นซาต (มงคลวทิยา) ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นขมุดนิ ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจบก ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกาบกระบอื ต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนรฐัประชาสามคัคี ต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกจ าเริญ ต าบลตานี อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตาเบา ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นล าดวนพฒันา ต าบลบา้นไทร อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองจูบ ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาเกา ต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นส าโรงนาด ีต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นประสทิธิ์ธนู (ปอเกยี-พลนิอทุศิ 2) ต าบลส าโรง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบอน (ท่าวารีวทิยา) ต าบลกดุขาคีม อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหาญฮ ีต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองคู ต าบลน า้เขยีว อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไผ่ (วนัครู 2503) ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสีเ่หลีย่ม ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนรตันวทิยาคม ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโชกใต ้ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นมหาชยั ต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวทิยาราษฎรนุ์กูล ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนพระจนัทรศ์รีสุข ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนถอ่น ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกะลนั ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ ต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนจาน ต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกาพระ ต าบลหวังวั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองพญา ต าบลประดู่ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจงัเกา (ลสุมิาวทิยาคาร) ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองแคน ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 300,133,940              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 233,156,300              

งบลงทนุ 233,156,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 233,156,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,392,400                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโชค ต าบล

ตากูก อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นดงถาวร ต าบลกดุหวาย 

อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั 

อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนสะโนวทิยา ต าบลสะโน อ าเภอ

ส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นอู่โลก ต าบล

อู่โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นหนองฮะ ต าบลหนองฮะ 

อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนอนุบาลปราสาท

ศึกษาคาร ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นขอนแตก 

ต าบลขอนแตก อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นคูตนั ต าบล

คูตนั อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นรุน ต าบล

บกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 177,100,000                 
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 2/28 ขนาด 3 ชัน้ ขนาด 15 หอ้งเรียน 

โรงเรียนบา้นจอมพระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 9,571,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นดู่ ต าบลประดู่ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดั หลงั 1 5,073,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกดุหวาย ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นอู่โลก ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดั หลงั 1 5,073,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองยาง ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 12 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 6 ชัน้บน 6) โรงเรียนบา้นหนองฮะ ต าบลหนองฮะ อ าเภอส าโรงทาบ หลงั 1 7,188,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นตางมาง ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอส าโรงทาบ หลงั 1 5,402,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาเกา ต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนอนุบาลเขวาสนิรินทร ์ต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเข

วาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนจตุรมติรวทิยา ต าบลตรมไพร อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนอนุบาล

จอมพระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นตรึม (ตรึมวทิยานุ

เคราะห)์ ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสวายไตรภูม ิ

ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 387,800                      

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

กระจาน ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นล าช ี(วุฒวิงษ์

ราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลคอโค อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองจอก ต าบล

คาละแมะ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นทุ่งราม (รามรุ่ง

อรชยั) ต าบลผกัไหม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นแจรน (ปอเกยี-

พลนิอทุศิ 1) ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นระเภาว ์ต าบล

ท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองสนิท ต าบล

หนองสนิท อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นขามระกา ต าบลกา

เกาะ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนหมืน่ศรีประชาสรรค ์

ต าบลหมืน่ศรี อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นสวาย ต าบลสวาย

 อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 506,200                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นทพักระบอื ต าบล

ส าโรง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบล

ตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนไตรมติรวทิยาสรรค ์

ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองพลวง 

ต าบลลุม่ระว ีอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นไกลเสนียด ต าบลหนองบวั อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโนนโพ ต าบล

กระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

ไตรคามสามคัคี ต าบลบวัโคก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นลงุปุง ต าบลท่าตูม

 อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นยางกระจบั ต าบล

พรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองอดี า 

ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นขี้เหลก็โนนจาน ต าบลยะวกึ อ าเภอชมุพลบุรี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นชมุพลบุรี ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหวันาค า ต าบล

กระเบื้อง อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบล

ชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองบวันอ้ย ต าบลแก อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,892,000                    

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

ต าบลหนองบวัทอง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นสรา้งบก ต าบลหนองบวับาน อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นบงึ-ยางประชา

สรรค ์ต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นจาน ต าบลทบัใหญ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบล

ไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นไผ่ (วนัครู 

2503) ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองกา ต าบล

รตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนไตร

คามวทิยา ต าบลเบดิ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นแคนนอ้ย ต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,892,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนผาแดงวทิยา ต าบล

หวังวั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหวันา ต าบล

นานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นนาด ีต าบล

หนองระฆงั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นส าโรง ต าบลหนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,892,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนโนนนารายณ์วทิยา ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนน

นารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 4,028,000                    

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

ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโนน (นิยม

ศาสตรศึ์กษา) ต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นส าโรง ต าบล

ศรีณรงค ์อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นตึกชมุ ต าบล

ชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นบอน ต าบลกระ

โพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นนานวน ต าบล

นานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นขาม ต าบล

หนองบวับาน อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นยาง ต าบลยาง

สวา่ง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองหวา้ คุรุ

ราษฎรเ์สริมวทิย ์ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบล

ยะวกึ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นวงัปลดั ต าบลทพัทนั อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโชค ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคูขาด ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นระมาดคอ้ ต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นละมงค ์ต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนมหาราช ๔ ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรกั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นปราสาท ต าบล

ปราสาททนง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นเลศิอรุณ ต าบลทพัทนั 

อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นพลวง (พรหมบ ารุง

ราษฎร)์ ต าบลบา้นพลวง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นสระทอง ต าบลแนงมดุ 

อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นลนัแต ้ต าบล

เทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นสะแร ต าบลอา

โพน อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

 ต าบลคูตนั อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นกว็ล ต าบล

หนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นล าพกุ ต าบลตา

เบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลพระแกว้ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นกะดาด ต าบล

โคกยาง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นทุ่งมน (ริม

ราษฎรนุ์สรณ์) ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลคูตนั อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนกาบเชงิมติรภาพที่ 190

 ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 4,209,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนเมอืงสุรินทร ์ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนหนองโตง (สุรวทิยาคม) ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 8,480,500                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนสงัขะวทิยาคม ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ หลงั 1 6,970,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,231,700                    
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รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นจารพตั ต าบล

จารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนอนุบาลศีขรภูม ิต าบลระ

แงง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นราม ต าบลราม 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

พรหมประสาทราษฎรนุ์กูล ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองแลง้ ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

สามคัคีวทิยา ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาโพธิ์ ต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

บา้นดู่ ต าบลหนองบวับาน อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สน ต าบลสะเดา อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ตาเสาะ ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนศรีณรงคว์ทิยาคาร 

ต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

กะเลงเวกทบัทมิสยาม ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นเถกงิ ต าบล

ตาคง อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,634,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสรออ ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสนิรินทร ์ แห่ง 1 600,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ าปึลสนวน ต าบลตากูก อ าเภอเขวาสนิรินทร ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทวารไพร ต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผางอดุมสมบูรณ์วทิยา ต าบลชมุแสง อ าเภอ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขมิ้น (เรืองราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลเป็นสุข อ าเภอ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผอื ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกบั ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรุ่งรฐัวทิยา ต าบลตระแสง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนัธุล ีต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกะทม (คุณรสนิมติ) ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชวถิ ี(ประสาทราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเฉนียง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปอยเดนิ (อนิทรศึกษา) ต าบลสวาย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกพระ ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเพี้ยราม ต าบลเพี้ยราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นระกาสงัแก ต าบลตัง้ใจ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาเพชร ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใตฆ้อ้งโนนจกิ ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืงสุรินทร์ แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกปราสาท ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองโตง(สุรวทิยาคม) ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขวา (เทพอนุสรณ์) ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกาเกาะระโยง ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสม้ป่อย ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกส าโรง ต าบลราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสลงพนัธ ์ต าบลส าโรง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัประสพ ต าบลบุฤาษ ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโชกใต ้ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นระไซร ์ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะเคียน ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตร าดม ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคู ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสนวน ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนครก ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบะ ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชายทุ่ง ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัมติรภาพที8่5 ต าบลหนองบวั อ าเภอท่า แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนระเวยีง ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎรว์ทิยาคม) ต าบลท่าตูม อ าเภอท่า แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอาคุณ ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทา ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวั ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลงุปุง ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนขวาว ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพรมเทพ (พรมเทพราษฎรบ์  ารุง) ต าบลพรมเทพ

 อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นภูดนิ ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระโพ (กระโพราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลกระโพ 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 

ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางขามเฒ่า ต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสระขดุดงส าราญวทิยา ต าบลสระขดุ อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตึกชมุ ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามโพนทนั ต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางบ่อภริมย ์ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระสงั ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงนอ้ย ต าบลสระขดุ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนวนโคกเมก็ ต าบลศรีณรงค ์อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีศึกษา ต าบลยะวกึ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาญฮ ีต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นออ้ตลิง่ชนั ต าบลสระขดุ อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเค็ง ต าบลกดุขาคีม อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระเบื้อง ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคู ต าบลน า้เขยีว อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแคนด า ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ม่วงโนนตาล ต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นระหาร ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลชมุพลบุรี ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรตันวทิยาคม ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสีเ่หลีย่ม ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระเบื้องใหญ่ ต าบลกระเบื้อง อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไตรคามวทิยา ต าบลเบดิ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตอ-บวัเสยีว ต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุรี แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแรด (จนิดาวทิยาคาร) ต าบลดอนแรด 

อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธาตุ (ธาตุศึกษาวทิยา) ต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจ าปา ต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ค า ต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทราย ต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุรี แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบอน (ท่าวารีวทิยา) ต าบลกดุขาคีม อ าเภอรตั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาวอง ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวังวั (แท่นศิลาวทิยา) ต าบลหวังวั อ าเภอสนม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนเปือย ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางเขม็ ต าบลยางสวา่ง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองอยีอ ต าบลหนองอยีอ อ าเภอสนม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้เขยีว ต าบลน า้เขยีว อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเป้า ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 192,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไผ่ (วนัครู 2503) ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลนานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเปือย (มูลศึกษาวทิยา) ต าบลกดุขาคีม อ าเภอ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนานวน ต าบลนานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกาพระ ต าบลหวังวั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแคน (คุรุราษฎรส่์งเสริม) ต าบลแคน อ าเภอสนม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกา ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจาน ต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุมะโน ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ ต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัพ ีต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบงึ ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองครก (สลากนิแบ่งสงเคราะห6์87) ต าบลหวั

งวั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนานวล ต าบลหนองเมธ ีอ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตาด ต าบลเมอืงแก อ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผาแดงวทิยา ต าบลหวังวั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนุไชยทอง ต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 150,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนมศึกษาคาร ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไมถ้ี ่ต าบลหนองเมธ ีอ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุผาง ต าบลหนองเมธ ีอ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวังาม ต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าผง ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนน (นิยมศาสตรศึ์กษา) ต าบลโนน อ าเภอโนน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกา้นเหลอืง ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสาโรช ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซาต (มงคลวทิยา) ต าบลระเวยีง อ าเภอโนน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ออ้ม ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงหวาน ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปราสาท ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงหนองตาด ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกษตรถาวร ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวัขนุจง (กรป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลบวัเชด 

อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท านบ ต าบลกนัตวจระมวล อ าเภอปราสาท แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาเตียว ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุอนัโนง ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกโบสถ ์ต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเตาแดก ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถนน ต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสบาย ต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปวงตึก ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรนัเดง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลอง ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจกีแดก ต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นออดราษฎรส์ามคัคี ต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอมรินทราวารี ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 136,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะโนน ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช าสมงิ ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทยสนัติสุข ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะเคียน ต าบลตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจริญราษฎรว์ทิยา ต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสมดุ ต าบลสมดุ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตราด ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพะเนาว ์ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตรวจ ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีมงคล ต าบลดม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ ต าบลบา้นจารย ์อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วทิยา ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคลด ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองปราสาท 3 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ แห่ง 1 280,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกบุ (บอนประชารฐับ ารุง) ต าบลทมอ อ าเภอ แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองปราสาท ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะแจนแวน ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค ์ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุขพรหมมศีรทัธาญาติ ต าบลขอนแตก อ าเภอสงัขะ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกะปู ต าบลตาคง อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงัขะ ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกไทร ต าบลบา้นจารย ์อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นองักอล ต าบลบา้นจารย ์อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นละลมระไซ ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไพลศึกษาคาร ต าบลไพล อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวนัเจริญสามคัคี ต าบลบา้นไทร อ าเภอปราสาท แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถนนชยั ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นณรงค ์ต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรฐัราษฎรพ์ฒันา ต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนอ้ย ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดมวทิยาคาร ต าบลดม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแยงมติรภาพที่ 146 ต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจงัเอลิ ต าบลสะกาด อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระวนั ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเจา้คุณ ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทมอ (เดื่อราษฎรบ์  ารุง) ต าบลทมอ อ าเภอ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกูน ต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปลดั ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเชื้อเพลงิ ต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยาง (สารกจิราษฎรว์ทิยา) ต าบลกงัแอน อ าเภอ แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแนงมดุ ต าบลแนงมดุ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจรสั ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขยูงทองยางภริมย ์ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค ์ แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไพลอ านวยวทิย ์ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปราสาท ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโชคนาสาม ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะพานหนั ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ าปึลกง ต าบลบา้นพลวง อ าเภอปราสาท แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลงัโกม ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นก าไสจาน ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองโสนวทิยา ต าบลขอนแตก อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาคง ต าบลตาคง อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช าเบง ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะกาด ต าบลสะกาด อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสหมติรวทิยา ต าบลสะกาด อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงัขะวทิยาคม ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลกั ต าบลสะกาด อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสกกอง ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทร ต าบลบา้นไทร อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกรม ต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาลวก ต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      



108 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นละเอาะ ต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดั แห่ง 1 143,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีสวาย ต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาเมยีง ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจูบ ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรุน ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกรมัย ์ต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระเทยีม (ราษฎรว์ทิยาคม) ต าบลกระเทยีม แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตอกตรา ต าบลขอนแตก อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าหาด ต าบลทพัทนั อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจารย ์ต าบลบา้นจารย ์อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโดง ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจบก ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะเดา ต าบลสะเดา อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะแร ต าบลอาโพน อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสกล ต าบลตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกษตรอสีานสามคัคี ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกตะเคียน ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลคูตนั อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกาบกระบอื ต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท แห่ง 1 100,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,797,300                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 302,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ตาวงั ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 241,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

อโุลก ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 483,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นพนมดนิ ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นศรีสวาย ต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั แห่ง 1 155,500                      



109 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นรุน ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 305,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ แห่ง 1 293,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโคกสมอง ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จงัหวดั แห่ง 1 304,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 293,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นแดง ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นร่มเยน็ ต าบลทพัทนั อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 357,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 171,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นบกัจรงั ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั แห่ง 1 293,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนเจริญราษฎรว์ทิยา ต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท แห่ง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองหรี่ ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นศรีนวล ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 268,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสะเดา ต าบลสะเดา อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโตงนอ้ย ต าบลขอนแตก อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 305,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นล าพกุ ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นเจริญสุข ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 301,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นอาวอก ต าบลขอนแตก อ าเภอสงัขะ จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นกระเทยีม (ราษฎรว์ทิยาคม) ต าบลกระเทยีม 

อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 298,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นรนัเดง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 124,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นนาครอง ต าบลตานี อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 186,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนปราสาท ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 539,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นจบก ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโคกเพชร (เภดประชารฐับ ารุง) ต าบลไพล อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 298,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นตายวัะ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 115,300                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 31,732,900                
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งบลงทนุ 31,732,900                

ครุภณัฑ์ 31,732,900                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,069,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นหวังวั (แท่นศิลาวทิยา) ต าบลหวังวั อ าเภอสนม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นค าผง ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นม่วงหนองตาด ต าบลค าผง อ าเภอโนน

นารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองหวา้ คุรุราษฎรเ์สริมวทิย ์ต าบลระ

เวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นส าโรง ต าบลหนองเทพ อ าเภอโนน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นระเวยีง รตันกจิวทิยา ต าบลระเวยีง 

อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองบวังาม ต าบลโนน อ าเภอโนน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอ

โนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนน (นิยมศาสตรศึ์กษา) ต าบลโนน 

อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนทราย ต าบลดอนแรด อ าเภอรตั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นทบัโพธิ์วทิยา ต าบลทบัใหญ่ อ าเภอรตั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นไกลเสนียด ต าบลหนองบวั อ าเภอท่า เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสาโรช ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนไตรคามสามคัคี ต าบลบวัโคก อ าเภอท่าตูม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จงัหวดั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นชายทุ่ง ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนานวล ต าบลหนองเมธ ีอ าเภอท่าตูม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบุญโลก ต าบลปราสาททอง อ าเภอเข

วาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นประปืด ต าบลเมอืงท ีอ าเภอเมอืง เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองกวั ต าบลเมอืงท ีอ าเภอเมอืง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกางของ ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูม ิ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นด่าน ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบลสมดุ อ าเภอปราสาท เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นตะตึงไถง ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเมอืงลงี ต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคาละแมะ ต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกเกาะ ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎรว์ทิยาคม) ต าบลท่าตูม 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนอนุบาลศีขรภูม ิต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูมิ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 50 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นจอมพระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอม เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองโตง(สุรวทิยาคม) ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นเกษตรถาวร ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ส าโรง (หลวงอดุมรกัษ)์ ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โคกเมอืง ต าบลสวาย อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

วารไพรศรี ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 2 10,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ผางอดุมสมบูรณ์วทิยา ต าบลชมุแสง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 3 20,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ประสทิธิ์ธนู (ปอเกยี-พลนิอทุศิ 2) ต าบลส าโรง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ตากวน ต าบลลุม่ระว ีอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ทุ่งนาค ต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ขามศึกษาคาร ต าบลบุแกรง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นดู่ ต าบลประดู่ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 9,200                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ศรีราชา ต าบลประดู่ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ตระเปียงเตีย ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

กนัเตรียง ต าบลบา้นแร่ อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ขามเดื่อราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลเป็นสุข อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

กระออม ต าบลกระออม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

บุญโลก ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นสวายไตรภูม ิต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ใบ 2 17,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองแลง้ ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 2 17,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นอนนัต ์(ชูศรีราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ใบ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นปราสาทตราดมติรภาพที่ 58 ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

สามคัคีวทิยา ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

ไตรมติรวทิยาสรรค ์ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นม่วง ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหวัแรต ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นโคกพระ ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นวา่น ต าบลบุแกรง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นจารพตั ต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,239,400                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนไตรมติรวทิยาสรรค ์

ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้น

ผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอาแวะ ต าบลบุ

แกรง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งนาค ต าบล

เมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตากวน ต าบลลุม่

ระว ีอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนลุม่ระววีทิยา ต าบล

ลุม่ระว ีอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นช่างป่ี ต าบลช่างป่ี

 อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบล

หนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตะเคียน ต าบลอู่

โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขอนแก่น ต าบล

หนองฮะ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกะเลา - ศรี

พฒันา ต าบลหมืน่ศรี อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตากูก ต าบลตา

กูก อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโพนทองพทิยาคม 

ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโพธิ์หว้ย ต าบล

เมอืงบวั อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นส าโรง ต าบลศรี

ณรงค ์อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต าบล

หนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนโพ ต าบลกระ

โพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปอหมนั ต าบล

ทุ่งกลุา อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโสมน ต าบลบวั

โคก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพรมเทพ(พรม

เทพราษฎรบ์  ารุง) ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไกลเสนียด 

ต าบลหนองบวั อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองไมถ้ี ่ต าบล

หนองเมธ ีอ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงเปือย(มูล

ศึกษาวทิยา) ต าบลกดุขาคีม อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบงึ-ยางประชา

สรรค ์ต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอาจญา ต าบลน า้

เขยีว อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาศรีสุข ศรีสุข

ศึกษาคาร ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอาเลา ต าบล

หนองอยีอ อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนผาแดงวทิยา ต าบลหวั

งวั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบล

หนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองโยโคกปืด 

ต าบลคูตนั อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกรมัย ์ต าบล

กระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสหราษฎรว์ทิยา 

ต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัปลดั ต าบลทบั

ทนั อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกกรม ต าบล

จกีแดก อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเกาะแจนแวน 

ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโสน ต าบลณรงค์

 อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสุรินทรภ์กัด ีต าบลแก

ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพญารามวทิยา ต าบล

เพี้ยราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสุรินทรพ์ทิยาคม 

ต าบลสลกัได อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนมหธิรวทิยา ต าบล

นอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนาบวัวทิยา ต าบลนา

บวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนศรีรามประชาสรรค ์

ต าบลราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนตัง้ใจวทิยาคม ต าบล

ตัง้ใจ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนท่าสวา่งวทิยา ต าบล

ท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวงัขา่พฒันา ต าบล

ช่างป่ี อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนล าพลบัพลาวทิยาคาร

 ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองอยีอวทิยา 

ต าบลหนองอยีอ อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนประดู่แกว้ประชาสรรค์

 ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนตาเบาวทิยา ต าบลตา

เบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 401,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นต ัง้ใจ ต าบล

ตัง้ใจ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสงัแกหนองคู 

ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองคู ต าบล

ตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นศรีสวาย ต าบล

จกีแดก อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 11,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นกะทม (ร่วนวทิยา) 

ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นประทดับุอาลอ 

ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นตากวน ต าบลลุม่ระ

ว ีอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นกระแสรอ์ดุมท่า

โคราช ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกลาวหนองเหลก็

 ต าบลช่างป่ี อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลคู

ตนั อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นองักญัเสก

แอ (ประดษิฐร์าษฎรส์ามคัค)ี ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนเมอืงท ีต าบล

เมอืงท ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นขามเดื่อ

ราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลเป็นสุข อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนทวคีามวทิยา 

ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นขะเนก 

ต าบลหนองขวาว อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดู่ ต าบล

ประดู่ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นพะเนา 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นภูดนิหนอง

ตะครอง ต าบลบา้นแร่ อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองหนิ ต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองผอื ต าบลเบดิ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เหลา่ม่วงโนนตาล ต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นดง

เปือย (มูลศึกษาวทิยา) ต าบลกดุขาคีม อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เบดิ ต าบลเบดิ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สองสะโกม ต าบลไพล อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นพะเนาว ์ต าบลแจน

แวน อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองเหลก็ 

(กองทพับกอปุถมัภ)์ ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,131,600                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นตาเปาว ์ต าบลเมอืงท ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นจบก ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นสมบูรณ์ (ปญัจวทิยา) ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นจงัเอดิหนองแมว ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนอนุบาลล าดวน (สุรพนิทร์าษฎรนุ์สรณ์) ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองอยีอ ต าบลหนองอยีอ อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลหนองระฆงั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตะเคียน ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนราชวถิ ี(ประสาทราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเฉนียง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นขามราษฎรว์ทิยาคม ต าบลจอมพระ อ าเภอ

จอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นสะโน ต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโนนถอ่น ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นสงัแกหนองคู ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกะทม (คุณรสนิมติ) ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหวัตะพาน ต าบลเพี้ยราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นส าโรง (หลวงอดุมรกัษ)์ ต าบลหนองสนิท 

อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกระออม ต าบลกระออม อ าเภอส าโรงทาบ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนการุญวทิยา ต าบลเสมจ็ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตร าดม ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นแสรออ ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสนิรินทร์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหวัแรต ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัทกัษณิวารี ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตระเปียงเตีย ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นจารพตั ต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นลมุพกุหนองกงุ ต าบล

หนองเหลก็ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นสามโค ต าบลปราสาท

ทอง อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนานวน ต าบลนานวน 

อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนางเขม็ ต าบลยาง

สวา่ง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนอนุบาลชมุพลบุรี ต าบลชมุ

พลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นกระสงั ต าบลนาหนอง

ไผ่ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโสมน ต าบลบวัโคก 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นอาโพน ต าบลอาโพน 

อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกงุ ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองกวั ต าบลเมอืงท ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นต าปูง ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองกระดาน ต าบลตัง้ใจ อ าเภอเมอืงสุรินทร์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสะโน ต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นยางบ่อภริมย ์ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชมุพล

บุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองอดี า ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัประสพ ต าบลบุฤาษ ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตะมะหนองกระจาน ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ

ส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นม่วงหนองตาด ต าบลค าผง อ าเภอโนน

นารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนน

นารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นอโีสดหนองผาง ต าบลหนองเทพ อ าเภอโนน

นารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 28,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเซยีงซนิ-โนนดู่ ต าบลค าผง อ าเภอโนน

นารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองกระทุงตากแดด ต าบลเบดิ อ าเภอรตั

นบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นม่วงหมาก ต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัทกัษณิวารี ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาตงัตระแบก (กาญจนูปถมัภ)์ ต าบลเขวาสนิ

รินทร ์อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นขามเดื่อราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลเป็นสุข 

อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองระฆงั ต าบลหนองระฆงั อ าเภอสนม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาวอง ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตลงุโนนกอก ต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นขนุไชยทอง ต าบลหนองเรือ อ าเภอชมุพลบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปราสาท ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นพนมดนิ ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพธิ์กอง ต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนเกษตรอสีานสามคัคี ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอ

กาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นมะเมยีง ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแลง้ ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรง

ทาบ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพนม่วง ต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพนครก ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นกรวดนาฮงั (เขม็แกว้บ ารุง) ต าบลหนองขวาว อ าเภอ

ศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ จอ 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองกบั ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นจอมพระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดั จอ 3 39,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุ์กูล ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืง จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกอารกัษ ์ต าบลกาเกาะ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นองักญั-โคกบรรเลง ต าบลบุฤๅษ ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นจารย ์ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหวัแรต ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลคอโค อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดัทกัษณิวารี ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นขามระกา ต าบลกาเกาะ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นระกาสงัแก ต าบลตัง้ใจ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นสมบูรณ์ (ปญัจวทิยา) ต าบลกดุหวาย อ าเภอศีขรภูม ิ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองระฆงั ต าบลหนองระฆงั อ าเภอสนม จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นเป้า ต าบลสนม อ าเภอสนม

 จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นตระแบก ต าบลสลกัได 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัประสพ ต าบลบุฤาษ ีอ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นศรีตะวนั (ราษฎรส์ามคัค)ี 

ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลหนองบวั 

อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นกะเลา-ศรีพฒันา ต าบล

หมืน่ศรี อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นสะทดื ต าบลหนองระฆงั 

อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาเสอืก ต าบลนาบวั อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นบุแกรง-ตะเคียน (ปานอทุศิ

วทิยา) ต าบลบุแกรง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นอนนัต ์(ชูศรีราษฎรส์ามคัค)ี

 ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเกาะแกว้ ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นมะลูจรุงหนองปรีง ต าบลอู่

โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนเมอืงท ีต าบลเมอืงท ีอ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นกรูดหนองซ า ต าบลเมอืงลงี

 อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นอนัโนง ต าบลกระหาด 

อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นแกสระใหญ่ ต าบลหนอง

ขวาว อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองท่ม ต าบลแตล 

อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดู่โศกโคกสะอาด ต าบล

หนองฮะ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,890,400                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นล าช ี(วุฒวิงษร์าษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลคอโค อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นขนาด ต าบลกาเกาะ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นบุทม ต าบลเมอืงท ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นปะนอยไถง ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองผอืโนนแคน ต าบลช่างป่ี อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนอนุบาลส าโรงทาบ (บริคุตตว์ทิยาคุณ) ต าบลส าโรงทาบ 

อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 130,000                      



122 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนไตรคามวทิยา ต าบลเบดิ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นน า้ค า ต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นตร าดม ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นน า้ออ้ม ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนท่า

ตูม (สนิทราษฎรว์ทิยาคม) ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคูขาด ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นตาเตียว ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นตาออ็ง

 ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นอาโพน 

(สหมติรสงเคราะห)์ ต าบลแสลงพนัธ ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งรูง 

ต าบลผกัไหม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเบงท่า

ลาด ต าบลศรีณรงค ์อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

กระเพอ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นละหุ่ง

หนองกก ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโดน

โอก ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อน า้

ใส ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวั

แรต ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสะโน

 ต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนนลี

 ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตะเคียน ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแส

รออ ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เหลก็ประชาพฒัน ์ต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

สนิท ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขวาว

ใหญ่ ต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ส าโรง-โคกเพชร ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 50 79,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กระดาน ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตา

เพชร ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวันา

 ต าบลนานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นธาตุ 

(ธาตุศึกษาวทิยา) ต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึ-

ยางประชาสรรค ์ต าบลดอนแรด อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

อดุม ต าบลไผ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกะทะ

 ต าบลเมอืงบวั อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 66 104,280                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัมติรภาพที8่5 ต าบลหนองบวั อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

โพ ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสกร็อม (ประสาทศีลสามคัค)ี ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกู่ (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลเพี้ยราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพม่า ต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวัแรต ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจรวย ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกนัโจรง ต าบลกระหาด อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศรีราชา ต าบลประดู่ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นผอื ต าบลบา้นผอื อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหวา้ คุรุราษฎรเ์สริมวทิย ์ต าบลระเวยีง อ าเภอโนน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกงุ ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยาง (สารกจิราษฎรว์ทิยา) ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นขนาดมอญ ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นละเอาะ ต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนปราสาท ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห ์ต าบลสมดุ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นอโุลก ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทวารไพร ต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นระ

ว ีต าบลเป็นสุข อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ขวาวใหญ่ ต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

จารพตั ต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ขนวน ต าบลประดู่ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองยาง ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ค าผง ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองกา ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ขามโพนทนั ต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ขี้เหลก็โนนจาน ต าบลยะวกึ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นบวั

 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปราสาท ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ส าเภาลูน ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โพธิ์ ต าบลบา้นจารย ์อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกมะเมยีน (ธรรมสุชาติอทุศิ) ต าบลนอก

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแกนอ้ย ต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นองักญั-โคกบรรเลง ต าบลบุฤๅษ ีอ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนงิ้ว ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองขวาว (ศรีสุรินทรบ์  ารุง) ต าบลหนอง

ขวาว อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเปรียง ต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองจอก ต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขรภูม ิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสงัแก ต าบลเสมจ็ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นภูมสิตึง ต าบลโชกเหนือ อ าเภอล าดวน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นพม่า ต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแคนนอ้ย ต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นส าโรง ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองปรือ ต าบลตานี อ าเภอปราสาท ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนสหราษฎรว์ทิยา ต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นจกีแดก ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโดง ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นจรสั ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นรนัเดง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสวาย ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโพนชาย ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนา ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตะเคียน ต าบลตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตาเมยีง ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนราชวถิ ี(ประสาทราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลหนองฮะ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นศรีมงคล ต าบลดม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบวัขนุจง (กรป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลบวัเชด อ าเภอ

บวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นล าดวน (เมยราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท ชดุ 1 108,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นตาพราม ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาบวั ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเลา้ขา้ว ต าบลราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นอาแวะ ต าบลบุแกรง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งราม (รามรุ่งอรชยั) ต าบลผกัไหม อ าเภอศีขรภูม ิ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบ่อน า้ใส ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองคูสะแบะ ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นตระเปียงเตีย ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอนแรด (จนิดาวทิยาคาร) ต าบลดอนแรด อ าเภอรตั

นบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นจาน ต าบลทบัใหญ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแคนด า ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นภูมนิิยมพฒันา ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองปราสาท 1 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยสงิห ์ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นไทยเดมิ ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นพนม ต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกระสงั ต าบลพระแกว้ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเกาะตรวจ ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนเจริญราษฎรว์ทิยา ต าบลประทดับุ อ าเภอปราสาท จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 8,529,440                 

งบลงทนุ 8,529,440                 

ครุภณัฑ์ 8,529,440                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 367,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์

เขต 1 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 

ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ตู ้ 3 23,700                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 

ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 791,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์

เขต 2 ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์

เขต 3 ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 ต าบลกงัแอน 

อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 8 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 7 55,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั เครื่อง 7 40,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดั เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั เครื่อง 21 52,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดั เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 4 12,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท เครื่อง 1 3,100                         
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 ต าบลรตั

นบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 ต าบลรตันบุรี 

อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 66,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ตู ้ 2 18,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 261,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 

ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 ต าบลนอก

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 ต าบล

นอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,754,240                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองเหลก็ราษฎรว์ทิยา ต าบลลุม่ระว ีอ าเภอจอมพระ จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแนงมดุ ต าบลแนงมดุ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้นกนั

เตรียง ต าบลบา้นแร่ อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นตะเคียนกูยวทิยา ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นทนง (รฐัราษฎรว์ทิยา) ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองเหลก็ ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไพรขลา (ไพรขลาราษฎรพ์ทิยากูล) ต าบลไพรขลา อ าเภอชมุ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

หนองเหลก็เบญจวทิยา ต าบลกระออม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแสรออ ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นละมงค ์ต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นผางอดุมสมบูรณ์วทิยา ต าบลชมุแสง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นโคกกลาง ต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นโคกตะเคียน ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นระเวยีง ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

สงัขะวทิยาคม ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

กาบเชงิมติรภาพที่ 190 ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุ์กูล ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นชมุแสง ต าบลชมุแสง อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นทพักระบอื ต าบลส าโรง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแกใหญ่ ต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนศิริราษฎรว์ทิยา ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสดอ ต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตึกชมุ ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโพนทองพทิยาคม ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสระขดุดงส าราญวทิยา ต าบลสระขดุ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปรีง ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโพนครก ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนโนน

นารายณ์วทิยา ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นส าโรง-

โคกเพชร ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์ 

(โพธิ์ศรีวทิยา) ต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนผาแดง

วทิยา ต าบลหวังวั อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้เขยีว

 ต าบลน า้เขยีว อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 28 47,040                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกอารกัษ ์ต าบลกาเกาะ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นกนั

เตรียง ต าบลบา้นแร่ อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แคน (คุรุราษฎรส่์งเสริม) ต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ลงุปุง ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกกรม ต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานยนต ์ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองเหลก็ราษฎรว์ทิยา ต าบลลุม่ระว ีอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นลงุปุง ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าศิลา ต าบลเมอืงแก อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นระเวยีง ต าบลระแงง 

อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนการุญวทิยา ต าบลเสมจ็ 

อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นล าเพญิ (อรุณราษฎร์

สงเคราะห)์ ต าบลกดุขาคีม อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกทม ต าบลโคกยาง

 อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นตาโมม ต าบลสะกาด

 อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นคูตนั ต าบลคูตนั 

อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 26,715,300                
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งบลงทนุ 26,715,300                

ครุภณัฑ์ 1,228,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 50 แผ่น/นาท ีโรงเรียนเพยีงหลวง8ในทูลกระหม่อมหญฺงิอบุลรตั

นราชกญัญาสริิวฒันาพรรณวด ีต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 210,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นโจรก ต าบลด่าน. อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 898,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นอ าปึล ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโอทะลนั ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นหนองคนันา ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนสตรี

วทิยาสมาคม ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนรามวทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบล

ราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 420,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,487,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,067,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

สตรีวทิยาสมาคม ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นอ าปึล

 ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหนองคนันา ต าบลตา

เมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโจรก ต าบล

ด่าน. อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโอทะลนั ต าบล

จรสั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนตาคงวทิยา รชัมงัคลาภเิษก

 ต าบลตาคง อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนสุรินทรร์าชมงคล 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนสุรินทรร์าชมงคล 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 640,500                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,727,100                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

เพยีงหลวง8ในทูลกระหม่อมหญฺงิอบุลรตันราชกญัญาสริิวฒันาพรรณวด ี

ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนสุรินทรร์าชมงคล 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,568,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,646,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโจรก ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 499,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ าปึล ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดั แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโอทะลนั ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตาคงวทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลตาคง อ าเภอสงัขะ แห่ง 1 712,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรามวทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลราม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 932,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,046,100                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

เพยีงหลวง8ในทูลกระหม่อมหญฺงิอบุลรตันราชกญัญาสริิวฒันาพรรณวด ี

ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 803,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนรามวทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลราม อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,242,300                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 95,660,500                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 86,057,300                

งบลงทนุ 86,057,300                

ครุภณัฑ์ 477,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 158,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 33 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x400 

จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 ต าบลนอก

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 33 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 84,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 33 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั เครื่อง 4 23,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 234,900                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 33 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 7 91,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 33 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,579,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 75,488,600                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนกระเทยีม

วทิยา ต าบลกระเทยีม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 8,071,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนมธัยมศรีล  าเภาลูน ต าบล

บวัเชด อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนมธัยมจารพตัวทิยา ต าบล

จารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนหนองสนิทวทิยา 

ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนหนองขนุศรีวทิยา 

ต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนสวายวทิยาคาร ต าบลสวาย 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนศรีสุข

วทิยา ต าบลศรีสุข อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวทิยา 

ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนสงัขะ ต าบลสงัขะ 

อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวทิย์

 ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนศีขรภูมพิสิยั ต าบลระ

แงง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนตาเบาวทิยา ต าบลตาเบา 

อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนโคกตะเคียนวทิยา 

ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนประสาทวทิยาคาร 

ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนสริินธร ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนพนมดงรกัวทิยา  

ต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 13,597,400                   

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

ล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 13,482,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนสุรวทิยาคาร  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 16,521,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 477,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนสิ

นรินทรว์ทิยา ต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ปราสาทเบงวทิยา ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนทุ่ง

กลุาพทิยาคม ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,542,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 ต าบลนอก

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 500,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมจารพตัวทิยา ต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาดวีทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั แห่ง 1 232,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุรินทรภ์กัด ีต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 346,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตาเบาวทิยา ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดั แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุรพนิทพ์ทิยา ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดั แห่ง 1 224,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงบวัวทิยา ต าบลเมอืงบวั อ าเภอชมุพลบุรี แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าสวา่งวทิยา ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 561,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเบดิพทิยาสรรค ์ต าบลเบดิ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 228,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุรวทิยาคาร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยจริงวทิยา ต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขรภูม ิ แห่ง 1 267,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขนาดมอญพทิยาคม ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ แห่ง 1 289,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนลานทรายพทิยาคม ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จงัหวดั แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขวาวใหญ่วทิยา ต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูม ิ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงลงีวทิยา ต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดั แห่ง 1 332,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแร่วทิยา ต าบลบา้นแร่ อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีไผทสมนัต ์ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวายวทิยาคาร ต าบลสวาย อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยางวทิยาคาร ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแนงมดุวทิยา ต าบลแนงมดุ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดั แห่ง 1 284,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแสงทรพัยป์ระชาวทิยาคาร ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงัขะ ต าบลสงัขะ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมหธิรวทิยา ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีปทุมพทิยาคม ต าบลหนองบวั อ าเภอท่าตูม แห่ง 1 341,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรง แห่ง 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีณรงคพ์ทิยาลยั ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแวงวทิยาคม ต าบลผกัไหม อ าเภอศีขรภูม ิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาบวัวทิยา ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,070,800                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนโนนแท่นพทิยาคม ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม แห่ง 1 311,100                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 18/12 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 33 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนทบัโพธิ์พฒันวทิย ์ต าบลทบัใหญ่ อ าเภอรตันบุรี แห่ง 1 488,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนแกศึกษาพฒันา ต าบลแก อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 312,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนพนาสนวทิยา ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดั แห่ง 1 415,600                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 9,603,200                 

งบลงทนุ 9,603,200                 

ครุภณัฑ์ 9,603,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,603,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแนงมดุ

วทิยา ต าบลแนงมดุ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนลานทราย

พทิยาคม ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโนนเทพ 

ต าบลหนองเทพ อ าเภออ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนจารยว์ทิยา

คาร ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเทพอดุม

วทิยา ต าบลดม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโคก

ตะเคียนวทิยา ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนตาเบาวทิยา

 ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพญาราม

วทิยา ต าบลเพี้ยราม อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนศรีณรงค์

พทิยาลยั ต าบลศรีสุข อ าเภออ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองขนุศรี

วทิยา ต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนธาตุศรีนคร

 ต าบลธาตุ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนปราสาทเบง

วทิยา ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนมธัยม

ทบัทมิสยาม 04 ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองสนิท

วทิยา ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสุรินทรภ์กัดี

 ต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพระแกว้

วทิยา ต าบลพระแกว้ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 39,692,000                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 1,746,600                 

งบลงทนุ 1,746,600                 

ครุภณัฑ์ 1,746,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 283,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด40,000บทียูี  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 3 153,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอลความละเอยีด300x400จดุ

ต่อตารางน้ิว  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 130,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 175,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสุรินทร์

 ต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 10 175,000                      

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,570,000                 

งบลงทนุ 1,570,000                 

ครุภณัฑ์ 1,570,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 282,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 6 282,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 1,288,000                    

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 31,875,400                

งบลงทนุ 31,875,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,875,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,118,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 3,118,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,863,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสุรินทร ์ต าบล

เชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 11,334,000                   
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รายการระดบัที1่: โรงอาหารหอประชมุ แบบ 101ล/27 (พเิศษ) โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 12,455,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,894,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสุรินทร ์ต าบล

เชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 2,660,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

สุรินทร ์ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,233,500                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 4,500,000                 

งบอดุหนุน 4,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 4,500,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนสริินธร  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 836,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 836,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 836,000                   

งบด าเนินงาน 836,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 836,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 836,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,566,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,566,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 344,000                   

งบด าเนินงาน 344,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 344,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 344,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,182,000                 

งบด าเนินงาน 1,182,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,182,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,182,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 152,824,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 119,983,800              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 119,983,800              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 119,983,800              

งบอดุหนุน 119,983,800              
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 119,983,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 119,983,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 22,690,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 5,218,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 10,210,500                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 10,777,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 71,086,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 32,840,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 10,945,000                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 10,945,000                

งบลงทนุ 10,945,000                

ครุภณัฑ์ 10,945,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,945,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกซอ่มและบ ารุงรกัษาเครื่องยนตร์ะบบคอมมอลเรล  

วทิยาลยัการอาชพีท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกไมโครคอนเทรลเลอร ์  วทิยาลยัการอาชพีปราสาท

 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 20 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัซเีอน็ซอีตุสาหกรรมพรอ้มโปรแกรมตรวจสอบ

คุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM  วทิยาลยัการอาชพีศีขรภูม ิต าบลระแงง

 อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุต ัง้ศูนยถ์ว่งลอ้รถยนตด์ว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์ละชดุ

ทดลองระบบเบรกเอบเีอสและการควบคุมการทรงตวัแบบแผงโมดูล

เชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพีสงัขะ ต าบลบา้นชบ อ าเภอสงัขะ ชดุ 1 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการอเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั  วทิยาลยัเทคโนโลยี

และการจดัการรตันบุรี  ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเทคโนโลยกีารโรงแรม งานส่วนหนา้  

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการรตันบุรี  ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี ชดุ 1 600,000                      

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 6,240,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 6,240,000                 

งบลงทนุ 6,240,000                 

ครุภณัฑ์ 440,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัสารพดัช่างสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 20 440,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,800,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์  วทิยาลยัสารพดัช่าง

สุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 5,800,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 15,355,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 15,355,900                

งบลงทนุ 15,355,900                

ครุภณัฑ์ 2,800,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัอาชวีศึกษาสุรินทร ์

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบวสัดุแบบอเนกประสงค ์ขนาด 30 ตนั 

วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 1,800,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,555,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้  วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร ์

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 12,555,900                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 300,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ครุภณัฑ์ 300,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการวเิคราะหแ์ละจ าลองวงจรไฟฟ้า 

วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 300,000                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 6,783,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,783,200                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 6,783,200                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 6,783,200                 

งบอดุหนุน 6,783,200                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,783,200                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งประชมุ วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 21 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 20 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน วทิยา

เขตสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก วทิยาเขต

สุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบล

นอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 10 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ เครื่อง 10 425,000                      

รายการระดบัที1่: จอโปรเจค็เตอรแ์ขวนมอืดงึ แบบ Video Format  ขนาด

เสน้ทะแยงมมุ 120 น้ิว วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ จอ 6 36,000                        

รายการระดบัที1่: จอโปรเจค็เตอรแ์ขวนมอืดงึ แบบ Video Format  ขนาด

เสน้ทะแยงมมุ 150 น้ิว วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ จอ 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงประจ าหอ้งเรียน วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบล

นอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ (ไมค ์21 ตวั) วทิยาเขตสุรินทร ์

 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 4 90,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ ขนาด 4 ฟตุ พรอ้มกระจก พรอ้มเกา้อี้ 

วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊บรรยายพรอ้มเกา้อี้ วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง

 อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุขนาดพรอ้มเกา้อี้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 ที่น ัง่ 

วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัขาคู่ ขนาด 60x180x75 ซม. วทิยาเขตสุรินทร ์ 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 80 240,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นยนืบรรยาย วทิยาเขตสุรินทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 1 10,200                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียน   วทิยาเขตสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค(์โดม)  วทิยาเขตสุรินทร ์

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 2,000,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 488,662,300              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 6,552,000                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 5,155,000                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 5,155,000                 

งบอดุหนุน 5,155,000                 

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 5,155,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 16 5,155,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 1,397,000                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 1,397,000                 

งบอดุหนุน 1,397,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,397,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง 5 1,397,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,000,000                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 5,000,000                 

เพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู้งมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการยกระดบักลุม่ผูผ้ลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้

มาตรฐานสนิคา้อยา่งครบวงจร โครงการ 1 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 31,912,900                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,064,000                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,064,000                 

งบอดุหนุน 1,064,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,064,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 1,064,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 150,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 84,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 93,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 588,500                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 148,300                      
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โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,848,900                

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพฒันา 30,848,900                

งบรายจ่ายอื่น 30,848,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ รายการ 1 30,848,900                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 255,147,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 255,147,200              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัเพือ่สนบัสนุนการจดัการศึกษา 255,147,200              

งบบคุลากร 86,776,400                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 76,375,300                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 138 69,062,700                   

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 45 3,297,600                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 45 3,297,600                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 37 2,641,200                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 37 2,641,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 4 1,373,800                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 10,401,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน 4 997,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 35 9,403,700                    

งบด าเนินงาน 10,549,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,549,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 14 831,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 30 3,688,800                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 30 2,815,200                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 13 873,600                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 28 3,554,400                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 28 2,680,800                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 13 873,600                      

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 3 151,200                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 3 151,200                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 1 67,200                        

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 1 67,200                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 39 351,000                      

งบอดุหนุน 157,821,000              

เงนิเดอืน 157,821,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 395 157,552,200                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 4 268,800                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 4 268,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 190,050,200              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 112,210,800              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 112,210,800              

งบด าเนินงาน 21,581,000                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,781,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 6944 16,281,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,800,000                    

งบลงทนุ 90,629,800                

ครุภณัฑ์ 14,526,500                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,526,500                   

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการวเิคราะหอ์าหาร  ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หอ้ง 1 762,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเครือขา่ย  ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เครื่องมอืวดัพื้นฐานเทคโนโลยกีารผลติ ต าบล

นอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่ม MIG LONGWELL (270AMP/220V) 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัไฟเบอร ์14 น้ิว ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 1,776,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการแบบจ าลองคลงัสนิคา้มาตรฐาน

เพือ่การเกษตร ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หอ้ง 1 461,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางกฏีวทิยา ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หอ้ง 1 825,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางปฐพวีทิยา ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการดา้นการประมง ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเซลสท์างพชืไร่/พชืสวน ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 558,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการความหลากหลายทางพนัธุกรรมของขา้วและ

พชืเศรษฐกจิ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 174,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ฏบิตัิการทางพชื ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอระเหยสารเคม ี(Fume Hood) ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิ/ water Bath ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 1 128,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สาร ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ เครื่อง 1 267,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่อง Microplate Reader  ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัสารพษิ ขนาด 4 ฟตุ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งสเตอริโอ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ตวั 10 892,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัดชันีความรอ้นในสภาพแวดลอ้ม ต าบลนอกเมอืง

 อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าแบบตัง้โตะ๊ ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลนอก

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 77,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตกตะกอนโดยการหมนุเหวีย่ง ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกล ัน่น า้มนัหอมระเหยชนิดเบากวา่น า้ ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่สารระเหยแบบหมนุ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร์

 จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 3 57,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษาฯ 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 1,814,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือแขวน 

ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 10 324,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือแขวน 

ขนาด 56,000 บทียูี ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 3 174,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการออกแบบและเยบ็ผา้ ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หอ้ง 1 100,700                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนอจัฉริยะ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หอ้ง 1 1,590,400                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,103,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตทางเขา้คณะเกษตรและอตุสาหกรรม

เกษตร ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,193,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยก์ฬีาเอนกประสงค ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 33,193,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,671,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 6,671,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,638,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนและศูนยว์ชิาการ ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอพกันกัศึกษา ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยท์ี่พกัจอมสุรินทรเ์พลส ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพีลา้นชา้งต าบล

นอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบเครือขา่ยอาคาร 31 และ อาคาร 39 ต าบล

นอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 638,700                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 64,093,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 64,093,400                

งบด าเนินงาน 7,831,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,977,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 6222 4,977,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,854,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,854,100                    

งบลงทนุ 56,261,700                
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ครุภณัฑ์ 3,619,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,619,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุที่ใชใ้นการเรียนการสอน และการแสดง สาขานาฎศิลป์

 ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 847,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ารศึกษา และครุภณัฑส์ านกังาน ค.บ.

ภาษาองักฤษ  ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 340,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการงานดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพือ่

การสือ่สารและอปุกรณ์ส านกังาน    ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ชดุ 1 300,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดไอพแีบบอนิฟาเรด  ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านบารโ์คด๊ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ารศึกษา สาขาดนตรี ต าบลนอกเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 658,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังานคณบดคีณะมนุษศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,189,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,642,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,296,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารเรียนรวมและอ านวยการ ต าบลนอกเมอืง

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 37,642,100                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนและที่จอดรถ และทางเทา้ บริเวณอาคาร

เรียนรวมและอ านวยการ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 4,654,300                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,345,700                   

รายการระดบัที1่: งานระบบไฟฟ้าและการสือ่สาร อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 2,665,200                    

รายการระดบัที1่: งานระบบเครื่องปรบัอากาศและระบายอากาศ อาคารเรียน

รวมและอ านวยการ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 7,680,500                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 3,266,300                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 3,266,300                 

งบรายจ่ายอื่น 3,266,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการ 1 3,266,300                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 5,002,900                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5,002,900                 

งบรายจ่ายอื่น 5,002,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม โครงการ 1 5,002,900                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 5,476,800                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 5,476,800                 

งบด าเนินงาน 3,774,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,774,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 629 3,774,000                    

งบลงทนุ 1,702,800                 

ครุภณัฑ์ 1,702,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,702,800                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอลพรอ้มค านวณดชันีมวลกาย

และเครื่องวดัส่วนสูงระบบอลัตรา้โซนิค ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร์

 จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาไขมนัใตผ้วิหนงั ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าฝ่ายอนามยั ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 93,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ต าบลนอกเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 1,434,300                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 3,140,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,140,400                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3,140,400                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3,140,400                 

งบลงทนุ 3,140,400                 

ครุภณัฑ์ 3,140,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,140,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึโลหะ  ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 340,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนเ์ดริโอ ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพ

ระบบดจิติอล ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเรียนการสอนสาขาวชิาเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 2,400,000                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 176,443,900               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 175,365,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 164,630,200              

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 17,906,100                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 17,906,100                

งบลงทนุ 17,906,100                

ครุภณัฑ์ 2,790,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,790,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลพนมดงรกัเฉลมิพระ

เกยีรติ 80 พรรษา ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลพนมดงรกัเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา 

ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 560,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน โรงพยาบาลพนมดงรกัเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลบกั

ได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 1,750,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,116,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,988,300                    

รายการระดบัที1่: อาคารสบืสานพระราชด าริ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 365 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมดงรกัเฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษา ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 5,988,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,127,800                    
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รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหตุฉุกเฉินเป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 480 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมดงรกัเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 9,127,800                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 110,371,500              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 110,371,500              

งบลงทนุ 110,371,500              

ครุภณัฑ์ 30,331,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 28,195,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัพรอ้มชดุควบคุม

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ ชดุ 1 2,060,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดั

พรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจชนิด 2 หวั โรงพยาบาลสุรินทร ์

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืด เลาะเน้ือเยือ่ และเชือ่มปิดหลอดเลอืด 

โรงพยาบาลสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืปัน่ยอ่ยชิ้นเน้ือผ่านทางช่องทอ้ง  โรงพยาบาล

สุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนผ์่าตดั หูคอจมูก พรอ้มระบบโฟกสัดว้ย

ไฟฟ้า โรงพยาบาลปราสาท ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 2,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 850 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงสีเ่หลีย่ม ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลปราสาท ต าบลกงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจเน้ือเยือ่ปากมดลูก โรงพยาบาลศีขรภูม ิ

ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสวา่นเจาะและเลือ่ยตดักระดูกมาตรฐาน โรงพยาบาล

ท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหอ้อกซเิจนดว้ยอตัราการไหลอากาศแรงดนัสูง

ส าหรบัทารก โรงพยาบาลรตันบุรี ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มเครื่องอดัอากาศ โรงพยาบาลล าดวน ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มเครื่องอดัอากาศ โรงพยาบาลล าดวน ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัง้ปากและกระโหลกศีรษะระบบดจิติอล 

แบบ 2 เซน็เซอร ์โรงพยาบาลล าดวน ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดั เครื่อง 1 1,820,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลเขวาสนิรินทร ์ต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเข

วาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยไฮโดรเจน

เปอรอ์อกไซดข์นาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 130 ลติร โรงพยาบาลปราสาท ต าบล

กงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 3,745,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลปราสาท ต าบลกงัแอน อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 2 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลศีขรภูม ิต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลศีขรภูม ิต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 1,450,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลจอม

พระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 550,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,136,000                    

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 เควเีอ. 

โรงพยาบาลจอมพระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ หมอ้ 1 436,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลจอมพระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,040,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 80,040,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงัขะ ต าบลสงัขะ อ าเภอ

สงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 44,499,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 8,536 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ต าบลกงัแอน อ าเภอ หลงั 1 35,540,700                   

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 36,352,600                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 36,352,600                

งบลงทนุ 36,352,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,352,600                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีตะกอนเร่ง โรงพยาบาลสนม 

ต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลชมุพลบุรี ต าบล

ชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีและระบบรวบรวมน า้เสยี(แบบ

ผึ่งเติมอากาศ) โรงพยาบาลเขวาสนิรินทร ์ต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเขวาสนิ

รินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลส าโรงทาบ ต าบล

หนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีและระบบรวบรวมน า้เสยี 

ขนาด 200 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โรงพยาบาลศรีณรงค ์ต าบลณรงค ์อ าเภอศรี รายการ 1 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,052,600                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลกาบเชงิ ต าบลกาบเชงิ 

อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลสงัขะ ต าบลสงัขะ อ าเภอ

สงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ต าบลหนอง

หลวง อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ระบบ 1 3,052,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 10,735,600                

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 10,735,600                

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10,735,600                

งบด าเนินงาน 2,525,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,525,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 187,100                      
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รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 1,538,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 800,000                      

งบลงทนุ 8,210,000                 

ครุภณัฑ์ 8,210,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,360,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส าโรงทาบ ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลกาบเชงิ ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลล าดวน ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลพนมดงรกัเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลบกัได

 อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเขวาสนิรินทร ์ต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเขวาสนิริ

นทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลศรีณรงค ์ต าบลณรงค ์อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบวัเชด ต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 850,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกาเกาะ

 ต าบลกาเกาะ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

พลวง ต าบลบา้นพลวง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

บวัทอง ต าบลหนองบวัทอง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

บวั ต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

บวั ต าบลหนองบวั อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขอน

แตก ต าบลขอนแตก อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประดู่ 

ต าบลประดู่ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมอืง

ลงี ต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแน

งมดุ ต าบลแนงมดุ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรี

ณรงค ์ต าบลศรีณรงค ์อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแคน 

ต าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอู่โลก 

ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตา

เมยีง ต าบลตาเมยีง อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเข

วาสนิรินทร ์ต าบลเขวาสนิรินทร ์อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตรวจ 

ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนน 

ต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาวงั 

ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ กลอ้ง 1 50,000                        

กรมควบคุมโรค 1,078,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 74,500                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 74,500                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 74,500                     

งบลงทนุ 74,500                     

ครุภณัฑ์ 74,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนช่องจอม (กาบเชงิ) ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 70,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนช่องจอม (กาบเชงิ) ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,003,600                 

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 1,003,600                 

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 894,600                   

งบลงทนุ 894,600                   

ครุภณัฑ์ 9,900                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 9,900                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศช่อง

จอม ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 3 9,900                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 884,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 884,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัเจา้หนา้ที่ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดย

แมลงที่ 9.3.2 กาบเชงิ ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 884,700                      

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 109,000                   

งบลงทนุ 109,000                   

ครุภณัฑ์ 109,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 109,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 4 88,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02320000 จงัหวดัสรุินทร ์

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ศูนย์

ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 21,000                        

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 30,412,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 5,202,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,202,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 4,802,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 4,802,000                 

งบลงทนุ 30,000                     

ครุภณัฑ์ 30,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  

ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร์ เครื่อง 1 30,000                        

งบอดุหนุน 4,772,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,772,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เหนือ ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจ าปา (จ าปาขี้เหลก็) ต าบลหนองบวัทอง อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระคู ต าบลแก อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอกจานรตันาราม ต าบลทบัใหญ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นตรมไพร ต าบลตรมไพร อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักาเจาะ ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นขา่ ต าบลช่างป่ี อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริสะดอชยั ต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโสภาเปรียง ต าบลจารพตั อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองคูนอ้ย ต าบลหนองขวาว อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุทธาวาส ต าบลหนองขวาว อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าบา้นตรวจ ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอรุณทยาราม ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดวงแกว้นิยมธรรม ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองอนัรุด ต าบลดม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพประทาน ต าบลเทพรกัษา อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศรีประชา ต าบลผกัไหม อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าชมุพลบุรี ต าบลชมุพลบุรี อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหลกัชยั ต าบลกาบเชงิ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตะเคียน ต าบลบา้นพลวง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าสนัติวรีญาณ ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เบญจศิลาราม ต าบลไพล อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นโพธา ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นไทร ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสุวรรณราช ต าบลศรีสุข อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปราสาททอง ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับูรณสามคัคี ต าบลตากูก อ าเภอเขวาสนิรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกบวัราย ต าบลในเมอืงเขต1 อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประทุมเมฆ ต าบลในเมอืงเขต2 อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุนทรอทุศิ ต าบลสลกัได อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอามอ็ง ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกพระ ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาสนวนพฒันา ต าบลจรสั อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ วดั 1 1,000,000                    

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมรตัโนภาสวมิลศึกษา ต าบลรตันบุรี อ าเภอรตันบุรี จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมพนัษวีทิยา ต าบลจารพดั อ าเภอศรีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 25,210,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 25,210,000                

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 4,500,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 4,500,000                 
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งบลงทนุ 4,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล กก.ตชด.21 ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล รอ้ย ตชด.217 ต าบลกงัแอน อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: คอกสุนขัสงคราม กก.ตชด.21 ต าบลเฉนียง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 1,500,000                    

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 20,710,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 20,710,000                

งบลงทนุ 20,710,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,710,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,710,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ล าดวน 

ภ.จว.สุรินทร ์ ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ หลงั 1 20,710,000                   

หน่วยงำนของศำล 50,323,300                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 50,323,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 50,323,300                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 50,323,300                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 50,323,300                

งบรายจ่ายอื่น 50,323,300                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริตและ

ประพฤติมชิอบภาค 3 ขนาด 6 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 49,450,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริต

และประพฤติมชิอบภาค 3 ขนาด 6 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 872,800                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสุรินทร ์ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสุรินทร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 142,308,900               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 5,539,200                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,539,200                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 5,539,200                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 4,530,000                 

งบอดุหนุน 4,530,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,530,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 2500 4,530,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,009,200                 

งบอดุหนุน 1,009,200                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,009,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัสุรินทร์ ไร่ 600 1,009,200                    

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 737,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 737,200                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 737,200                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 737,200                   

งบลงทนุ 329,700                   

ครุภณัฑ์ 329,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 329,700                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้ง CCTV IP Camera แบบกลอ้ง 4 ตวั พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 329,700                      

งบอดุหนุน 407,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 407,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 407,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานสุรินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ คนั 1 187,100                      

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

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานสุรินทร ์ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 220,400                      

การประปาส่วนภูมภิาค 21,611,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 21,611,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 21,611,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 21,611,000                

งบลงทนุ 21,611,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,611,000                   
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,611,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 9 บา้นโพธิ์ศรีธาต,ุ หมู่

 2 บา้นตางมาง ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,518,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 5 บา้นภูมโิปน ต าบล

ดม อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,430,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 7 บา้นโชคชยั ต าบล

บา้นชบ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 547,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 5 บา้นโนนบาก, หมู่ 2

 บา้นโนนแคน ต าบลทบัใหญ่ อ าเภอรตันบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,616,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 6, 14, 15, 19 บา้น

ปราสาทเบง  ต าบลกาบเชงิ  อ าเภอกาบเชงิ  จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 13,500,000                   

การเคหะแหง่ชาติ 33,716,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 33,716,000                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 33,716,000                

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 33,716,000                

งบอดุหนุน 33,716,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 33,716,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัสุรินทร ์(สลกัได) ต าบลสลกัได อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 33,716,000                   

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 12,017,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 12,017,500                

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 12,017,500                

ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 12,017,500                

งบลงทนุ 12,017,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,017,500                   

ค่าควบคุมงาน 517,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม สนามกฬีา

จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 517,500                      

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม สนามกฬีาจงัหวดัสุรินทร ์

ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 11,500,000                   

องคก์ารสวนสตัว ์ 68,688,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 35,420,000                

การส่งเสริมและพฒันาสวนสตัวเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 35,420,000                

ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริการและการทอ่งเทีย่ว 35,420,000                

งบอดุหนุน 35,420,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 35,420,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าฐานขอ้มูลประจ าตวัและเกบ็ตวัอยา่ง

พนัธุกรรม (DNA) และน า้เชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจกัร รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการน าชา้งคืนถิน่ โครงการคชอาณาจกัร รายการ 0 25,920,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพชวีติชา้งเร่ร่อนตามพระราช

เสาวนียส์มเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ พระบรมราชนีินาถ โครงการคชอาณาจกัร รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายค่ายเยาวชนรกัษช์า้งไทยและวถิชีวีติชาวกูย โครง

การคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 0 1,500,000                    
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แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 33,268,000                

โครงการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 33,268,000                

ส่งเสริมพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 33,268,000                

งบลงทนุ 33,268,000                

ครุภณัฑ์ 3,268,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,268,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 1,288,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเททา้ย โครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลกระโพ คนั 1 1,980,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานพยาบาลชา้ง ภายในโครงการคชอณาจกัร 

จงัหวดัสุรินทร ์ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ รายการ 1 30,000,000                   

สภำกำชำดไทย 439,800                   

สภากาชาดไทย 439,800                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 439,800                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 439,800                   

จดับริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีเ่ป็นเลศิแบบครบวงจรใหป้ระชาชนรวมท ัง้

ผูด้อ้ยโอกาส 439,800                   

งบอดุหนุน 439,800                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเด็กทารกพรอ้มที่วดัความสูงแบบดจิติอล 

  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 15,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 424,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารอเนกประสงค ์3 ชัน้ สถานี

กาชาดที่ 1 สุรินทร ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 342,800                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมหลงัคาอาคารอเนกประสงคห์ลงัใหม่และเทพื้น

คอนกรีตรอบอาคารเยอรมนัหลงัใหญ่ สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร ์  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ งาน 1 82,000                        

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 422,986,000               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 125,820,300              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 125,820,300              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติปศุสตัวน์ครชยับรุินทรค์รบวงจร 1,513,000                 

พฒันาศกัยภาพอาสาปศุสตัว ์ 1,513,000                 

งบด าเนินงาน 1,513,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,513,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 408,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 408,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 81,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 81,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 957,200                      
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โครงการพฒันาการเกษตรและอาหารปลอดภยั กลุ่มนครชยับรุินทร์ 95,307,900                

ส่งเสริมการจดัท ามาตรฐานอาหารและสนิคา้เกษตรแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการ 

SME ในเขตนครชยับรุินทร์ 2,240,600                 

งบด าเนินงาน 2,240,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,240,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 420,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 676,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 676,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 811,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 570,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 211,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจในเกณฑม์าตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร และเกณฑ์

แนวทางปฏบิตัิที่ดใีนการผลติผลติภณัฑอ์าหาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเลม่รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ

ร่วมแกไ้ขในลกัษณะ on site solving ใหแ้ก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการ

 จนสามารถยืน่ขอเครื่องหมายรบัรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได ้ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 198,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

ส่งเสริมการน านวตักรรมและองคค์วามรูม้าสนบัสนุนการผลติและการแปรรูปสนิคา้

ทางการเกษตรอยา่งครบวงจร 2,932,800                 

งบด าเนินงาน 2,932,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,932,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 456,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 825,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 825,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 874,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 684,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 662,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าคู่มอืการท าเกษตร 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าระบบฐานขอ้มูลเกษตรกร 0 402,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท า Application ส าหรบัการท าการเกษตร 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก คน 0 50,000                        

พฒันานวตักรรมเกษตรอาหารปลอดภยั กลุ่มนครชยับรุินทร์ 2,544,300                 

งบด าเนินงาน 2,544,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,544,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 576,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 514,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 514,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 14,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,027,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายรถตูป้รบัอากาศ จ านวน 12 ที่น ัง่ 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายพฒันาระบบ AR Code 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าหนงัสอืสงัเคราะหแ์ละรวบรวมผลงาน

การพฒันานวตักรรมเกษตรอาหารปลอดภยักลุม่นครชยับุรินทร์ 0 19,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก คน 0 156,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 156,000                      

ฟารม์เกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพยีง ภายใตโ้ครงการพเิศษจงัหวดัสุรินทร์ 46,990,200                

งบลงทนุ 46,990,200                

ครุภณัฑ์ 7,303,200                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 39,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 7 คิว อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสมนุไพร อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันแ์อลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ 

1,920 x 1,080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 13,100                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 6,858,700                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอรช์นิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้พรอ้มอปุกรณ์

ต่อพวงขนาด 60 แรงมา้  อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 976,200                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของขนาดไม่ต า่กวา่ 40*80*120 เซนติเมตร อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องกระเทาะขา้วเปลอืก อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัท าความสะอาดเมลด็พนัธุข์า้ว อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ท่อสูบน า้พญานาค ขนาด 6 น้ิว อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ท่อสูบน า้พญานาค ขนาด 5 น้ิว อ าเภอเมอืงสุรินทร ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นแบบพกพา อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจภุณัฑสู์ญญากาศขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 300

 ถงุ/ชัว่โมง อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกส ีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 420 ช่อง อ าเภอเมอืง

สุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอรช์นิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้พรอ้มอปุกรณ์

ต่อพ่วงขนาด 95 แรงมา้ อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ คนั 1 1,436,500                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 392,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: Autoclave ขนาด 80 ลติร 220 v. อ าเภอเมอืงสุรินทร ์

จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ขีย่เชื้อชนิด UV ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 60*120*60 

เซน็ติเมตร  อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 7,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,687,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,698,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งปฏบิตัิการสารชวีภณัฑแ์ละสารสกดัพชื

สมนุไพร ขนาด 6*6 เมตร ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารโรงคดับรรจพุชืผกัพรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

เทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารทรงงานและอาคารประกอบโครงการฟารม์

เกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพยีง (ซแรย ์อทติยา) ต าบลเทนมยี ์อ าเภอ

เมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 15,338,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,989,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานท าปุ๋ ยหมกัพรอ้มอาคารเกบ็ปุ๋ ย ต าบลเทนมยี ์

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงตน้แบบการผลติปุ๋ ยอนิทรียแ์บบเติมอากาศ 

ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงผลติขยายชวีภณัฑไ์สเ้ดอืนฝอยก าจดัแมลง

ระดบัชมุชนพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนพลาสติก ขนาด 6 x 24 เมตร ต าบลเทน

มยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานตากขา้ว ขนาด 55 x 55 เมตร ต าบลเทนมยี ์

อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,479,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงสขีา้วขนาดการผลติ 8 ตนั/วนั พรอ้มโรงคลมุ 

ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งไซโล (silo) เกบ็ผลผลติ ขนาด 160 ตนั ต าบล

เทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงอบลดความชื้น ขนาด 60 ตนั/วนั ต าบลเทน

มยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 10,000,000                   

การพฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร 40,600,000                

งบลงทนุ 40,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,600,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นโนนสมบูรณ์

 ต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองจกิ พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลหนองบวั 

อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,600,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบา้นตายวัะ พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลโคก

สะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 11,600,000                   

โครงการพฒันาและส่งเสริมอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในกลุ่มจงัหวดันครชยับรุินทร์ 23,200,000                

ยกระดบัมาตรฐานและพฒันาเสน้ทางและสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่การทอ่งเทีย่ว 22,000,000                

งบลงทนุ 22,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายทางเขา้โลก

ของชา้ง ต าบลกะโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร

 ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 3.300 สายทาง 1 22,000,000                   

พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วนครชยับรุินทร์ 1,200,000                 

งบด าเนินงาน 1,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายอบรมเยาวชนนกัเลา่เรื่อง ยอ้นรอยเสน้ทาง 0 1,200,000                    

โครงการการพฒันานวตักรรมการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หมกลุ่มจงัหวดันครชยั

บรุินทรแ์บบครบวงจร 69,900                     
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การพฒันายกระดบัผลติภณัฑผ์า้ไหมใหไ้ดม้าตรฐาน มผช. 69,900                     

งบด าเนินงาน 69,900                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 69,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 22,700                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 22,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

โครงการส่งเสริมการคา้ชายแดนและการลงทนุภายในกลุ่มจงัหวดั 4,600,000                 

การพฒันาตลาดเพือ่เชื่อมโยงการคา้สู่สากล 4,600,000                 

งบด าเนินงาน 4,600,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 130,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 218,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 82,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 136,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้าย งานแสดงสนิคา้ในประเทศ 0 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,200                        

โครงการพฒันานวตักรรมภูมปิญัญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่สู่การสรา้งรายไดใ้หผู้สู้งอายุ

ในชมุชน 1,129,500                 

นวตักรรมการพฒันาภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 1,129,500                 

งบด าเนินงาน 1,129,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,129,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 37,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 211,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 177,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 746,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายออกแบบนวตักรรมหลกัสูตรอาชพีชมุชน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายพฒันานวตักรรมหลกัสูตรอาชพีชมุชน 0 509,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม

นวตักรรมการพฒันาภูมปิญัญาสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         
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จงัหวดัสุรินทร์ 297,165,700              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 297,165,700              

การพฒันาดา้นสงัคม 18,979,000                

โครงการชมุชนเขม้แขง็ย ัง่ยนื 3,449,700                 

งบด าเนินงาน 3,449,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,449,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 321,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,128,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,128,100                    

โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลศิ 3,430,900                 

งบด าเนินงาน 3,430,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,430,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 619,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,127,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,127,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 684,000                      

โครงการสรา้งความม ัน่คงและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 1,178,400                 

งบด าเนินงาน 1,178,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,178,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 266,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 912,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 912,000                      

ค่าใชจ่้ายบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

ต าบลตน้แบบจดัการตนเอง 920,000                   

งบด าเนินงาน 920,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 920,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 339,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 580,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 580,500                      

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 31,542,400                

โครงการก่อสรา้งฝายตน้น า้ (Check Dam) แบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริ 6,400,000                 

งบลงทนุ 6,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายตน้น า้ (Check Dam) แบบผสมผสาน หน่วย

จดัการตน้น า้หว้ยโตง-หว้ยด่าน อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 200 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายตน้น า้ (Check Dam) แบบผสมผสาน หน่วย

จดัการตน้น า้หว้ยส าราญ อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 200 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายตน้น า้ (Check Dam) แบบผสมผสาน หน่วย

จดัการตน้น า้หว้ยเสยีดจะเองิ อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 200 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายตน้น า้ (Check Dam) แบบผสมผสาน เขต

รกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยทบัทนั-หว้ยส าราญ อ าเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 200 1,600,000                    

เพิม่พื้นทีส่เีขยีว 10,094,000                

งบด าเนินงาน 10,094,000                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,094,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 8,565,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 156,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 156,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,261,800                    

พฒันาการผลติและใชพ้ลงังานทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นที่ 14,184,400                

งบด าเนินงาน 780,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 780,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 57,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 75,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 618,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 618,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 28,300                        

งบลงทนุ 13,404,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,404,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 12,704,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติยก์ลุม่เกษตรกรผู ้

ปลูกผกัเกษตรอนิทรีย ์ต าบลเมอืงลงี อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,510,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติยก์ลุม่เกษตรกรผู ้

ปลูกผกัเกษตรอนิทรีย ์หมู่ที่ 19 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 1,536,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบการบริหารจดัการน า้ในชมุชนดว้ย

เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย ์หมู่ที่ 14บา้นไทรงาม,หมู่ที่ 11 บา้นโนนตาปงั

 ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 9,658,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบโรงอบแหง้ดว้ยพลงังานแสงอาทติยก์ลุม่

วสิาหกจิปลูกพริกเกษตรอนิทรีย ์ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบโรงอบแหง้ดว้ยพลงังานแสงอาทติยก์ลุม่

วสิาหกจิสมนุไพรและปลาตากแหง้ เทศบาลต าบลกนัตวจระมวล อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 350,000                      

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 864,000                   

งบด าเนินงาน 864,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 51,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 51,000                        

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 1,380,200                 

โครงการต ัง้จดุตรวจร่วมและลาดตระเวนเพือ่สกดัก ัน้การกระท าผดิกฎหมายตามแนว

ชายแดนจงัหวดัสุรินทร์ 1,160,000                 

งบด าเนินงาน 1,160,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 960,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 960,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,000                      

ส่งเสริมและพฒันาความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้น 220,200                   

งบด าเนินงาน 220,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 220,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 220,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 220,200                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 4,217,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาผลติภณัฑไ์หมสู่สากล 2,377,600                 

งบด าเนินงาน 2,377,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,377,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 64,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,312,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,312,800                    

พฒันาและส่งเสริมนวตักรรมผลติภณัฑช์มุชนและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

เพือ่การแขง่ขนัสู่สากล 1,839,400                 

งบด าเนินงาน 1,839,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,839,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 13,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 1,457,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเชือ่มโยงตลาดผูป้ระกอบการ บาท 0 1,457,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 368,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 368,500                      

การพฒันาดา้นเกษตร 82,473,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้สนบัสนุนกจิกรรมเกษตรอนิทรียใ์นฤดูแลง้ 4,632,000                 

งบด าเนินงาน 32,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 14,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 12,000                        

งบลงทนุ 4,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,600,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยทพัไทย บา้นทพัไทย หมู่ที่ 10 ต าบลทมอ 

อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร ์ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 38,500 ลูกบาศก์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบสูบน า้บ่อบาดาล พรอ้มอปุกรณ์ประกอบบา้น

ทพัไทย หมู่ที่ 10 ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ จดุ 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายกัน้น า้แบบท่อเหลีย่ม บา้นทพัไทย หมู่ที่ 10 

ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ จดุ 2 2,000,000                    

โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ 1,675,900                 

งบด าเนินงาน 1,675,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,675,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 183,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 189,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 228,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 228,600                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 490,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 569,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 569,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 15,500                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้และระบบกระจายน า้เพือ่การเกษตร 70,000,000                

งบลงทนุ 70,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นตลาด

 ต าบลหนองฮะ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้อ  าปึล ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร์

 จงัหวดัสุรินทร ์ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  773,550 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแกม้ลงิล  าพลบัพลา พรอ้มอาคารประกอบ ต าบล

ไพรขลา อ าเภอชมุพลบุรี จงัหวดัสุรินทร ์ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 160 แห่ง 1 15,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโรงฆ่าสตัวม์าตรฐาน (สตัวปี์ก) เครือขา่ยกลุ่มผูเ้ลี้ยงไก่พื้นเมอืงแบบ

ครบวงจรจงัหวดัสุรินทร์ 4,642,800                 

งบลงทนุ 4,642,800                 

ครุภณัฑ์ 944,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท เครื่อง 2 64,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 880,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ถอนขนไก่ ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดั เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊กรวยสะเด็ดเลอืด ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท ตวั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: รางส่งไก่ที่ปัน่ขนแลว้ ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดั อนั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้ลวกไก่ ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊สเเตนเลสมอ่ีาง/หลมุกลางโตะ๊พรอ้มราวแขวนช าแหละ

แบบมตีะขอแขวนไก่ 12 ตะขอ ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตดัแต่ง (แบบมเีขยีง) ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท 

จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 4 160,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างส าหรบัลา้งไก่กลม ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท ใบ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฆ่าเชื้อมดีมอีณุหภูมไิม่ต า่กวา่ 85 องศาเซลเซยีส 

ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุมดีตดัแต่งและลว้งเครื่องใน ต าบลตาเบา อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัสแตนเลสส าหรบัเกบ็เครื่องใน/ซาก มลีอ้ส าหรบั

เคลือ่นยา้ย 4 ลอ้ ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ใบ 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ส าหรบัลา้งเครื่องในไก่ ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท 

จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างเกบ็มอืแบบเทา้เหยยีบหรือเขา่ดนั เขา้ช ัน้ ต าบลตาเบา

 อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ตวั 6 150,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,698,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,698,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงฆ่าสตัวม์าตรฐาน (สตัวปี์ก) คอกพกัสตัว ์

พรอ้มติดต ัง้เครื่องจกัรและอปุกรณ์ บา้นโชคหมู่ที่ 1 ต าบลตาเบา อ าเภอ แห่ง 1 2,998,000                    
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รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟต พรอ้มหมอ้แปลงขนาด 50 

kVA บา้นโชค หมู่ที่ 1 ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ แห่ง 1 700,000                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชพีดา้นปศุสตัว ์ 1,522,500                 

งบด าเนินงาน 737,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 737,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 16,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 19,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 673,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 673,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,700                         

งบลงทนุ 785,000                   

ครุภณัฑ์ 785,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 785,000                      

รายการระดบัที1่: ตูฟ้กัไขข่นาด 6,000 ฟอง หมู่ที่ 1 ต าบลตาเบา อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ตดัไฟอตัโนมตัิแนวนอน หมู่ที่ 1 ต าบลตาเบา 

อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ไก่สดแนวตัง้ หมู่ที่ 1 ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท 

จงัหวดัสุรินทร์ ตู ้ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวไ์ก่ยา่ง หมู่ที่ 1 ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดั ตู ้ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ปริ้นสติก๊เกอร ์หมู่ที่ 1 ต าบลตาเบา อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่อง Vaccuum สุญญากาศ หมู่ที่ 1 ต าบลตาเบา 

อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูย้า่งไก่ หมู่ที่ 1 ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จงัหวดั ตู ้ 1 100,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 158,573,900              

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วจงัหวดัสุรินทร์ 4,671,500                 

งบด าเนินงาน 4,671,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,671,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 47,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,115,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท ากจิกรรมการแสดง 0 4,115,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 80,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 400,000                      

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 1,292,900                 

งบด าเนินงาน 1,292,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,292,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 273,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 947,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 947,300                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรีต 64,281,000                

งบลงทนุ 64,281,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,281,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 64,281,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

ปวงตึกใต ้หมู่ที่ 18-บา้นขยอง หมู่ที่ 5 ต าบลตาตุม อ าเภอสงัขะ จงัหวดั

สุรินทร ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00-1.00 เมตร สายทาง 1 7,617,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยก 

ทช.สร.3005-อ่างเกบ็น า้อ  าปึล ต าบลเทนมยี ์อ าเภอเมอืงสุรินทร ์จงัหวดั

สุรินทร ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00-1.00 เมตร สายทาง 1 8,846,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

หนองบวัใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบลตรมไพร-บา้นไทร หมู่ที่ 11 ต าบลหนองเหลก็ 

อ าเภอศีขรภูม ิจงัหวดัสุรินทร ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 

0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 5.800 กโิลเมตร สายทาง 1 22,278,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

โนนแดง หมู่ที่ 15-บา้นโนนจาน หมู่ที่ 6 ต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ 

จงัหวดัสุรินทร ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00-1.00 เมตร สายทาง 1 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

ตะเคียน หมู่ที่ 9-บา้นกงุ หมู่ที่ 2 ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดั

สุรินทร ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00-1.00 เมตร สายทาง 1 17,440,000                   

ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรีต 86,165,000                

งบลงทนุ 86,165,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,165,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 86,165,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยก

โรงเรียนบา้นไทยเดมิ หมู่ที่ 3 ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด-บา้นพรหม

สะอาด หมู่ที่ 10 ต าบลพระแกว้ อ าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร ์ผวิจราจรกวา้ง 

6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 5.800 กโิลเมตร สายทาง 1 37,602,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นอ าปึล 

หมู่ที่ 3 ต าบลโชคเหนือ-บา้นหนองเกาะ หมู่ที่ 2 ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอ

ล าดวน จงัหวดัสุรินทร ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00-0.50

 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 12,913,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นตาลวก

 หมู่ที่ 5 ต าบลจกีแดก อ าเภอพนมดงรกั-บา้นกาบกระบอื หมู่ที่ 7 ต าบล

โคกสะอาด อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กโิลเมตร สายทาง 1 25,950,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นโคก

แสลง หมู่ที่ 7 ต าบลตาเมยีง-บา้นหนองตาเลิฟ๊ หมู่ที่ 14 ต าบลบกัได อ าเภอ

พนมดงรกั จงัหวดัสุรินทร ์ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 

0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 9,700,000                    

โครงการเชื่อมโยงความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้น 2,163,500                 

งบด าเนินงาน 2,163,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,163,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 8,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 2,155,300                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ไทย-กมัพูชา

 2019: SIEM REAP ณ จงัหวดัสุรินทร์ บาท 0 2,155,300                    


