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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 7,471,041,774            

จงัหวดัศรีสะเกษ 7,471,041,774            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 564,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 360,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 360,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 360,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 360,000                   

งบอดุหนุน 360,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 21 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 38 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 54,718,100                

กองบญัชาการกองทพัไทย 54,718,100                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 54,718,100                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 54,718,100                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 20,600,300                

งบลงทนุ 20,600,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,600,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,600,300                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

ไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ กม. 3.45 9,100,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภู

สงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ กม. 4.6 1,528,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภู

สงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ กม. 3.2 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: การสรา้งทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลภูผาหมอก อ าเภอ

กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ กม. 7.6 8,896,300                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 34,117,800                

งบลงทนุ 34,117,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,117,800                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 7,925,300                    

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

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ
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รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ต าบลหว้ย

ตามอญ อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 563,600                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบประปามาตรฐาน ต าบลหว้ยตามอญ 

อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 738,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ต าบลไพร

พฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 582,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ต าบลไพร

พฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 952,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลเสยีว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลเมอืง อ าเภอกนัทร

ลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,781,400                    

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลเมอืง 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,233,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 26,192,500                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 207,300                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลตาโกน อ าเภอเมอืงจนัทร ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 6,475,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลตาโกน อ าเภอเมอืงจนัทร ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 9,978,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 5,363,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้   ต าบลตาโกน อ าเภอเมอืงจนัทร ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,433,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั แห่ง 1 2,733,900                    

กระทรวงกำรคลงั 3,216,000                 

กรมศุลกากร 3,216,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 3,216,000                 

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 3,216,000                 

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 3,216,000                 

งบลงทนุ 3,216,000                 

ครุภณัฑ์ 2,245,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,245,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ   ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดั คนั 1 957,000                      
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รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์   

ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 971,000                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 971,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหอถงัสูง ด่านศุลกากรช่องสง  า ต าบล

ไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 971,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 42,452,400                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 284,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 274,500                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 274,500                   

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 274,500                   

งบลงทนุ 274,500                   

ครุภณัฑ์ 274,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 274,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดไอพ ี(ภายใน 4 จดุ ภายนอก 4 จดุ) 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 257,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ีต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 17,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,500                      

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 9,500                      

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 9,500                         

สถาบนัการพลศึกษา 42,168,400                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 25,097,200                

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 25,097,200                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 25,097,200                

งบลงทนุ 25,097,200                

ครุภณัฑ์ 5,518,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,518,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลโพธิ์  อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 750,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,578,700                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,578,700                   

รายการระดบัที1่: โรงฝึกกฬีาอเนกประสงค ์3 ชัน้ วทิยาเขตศรีสะเกษ ต าบล

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 19,578,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 17,071,200                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 17,071,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 2,308,800                 

งบลงทนุ 2,308,800                 

ครุภณัฑ์ 2,308,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 479,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรี เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 27,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 211,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 83,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,556,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีายงิปืน ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 420,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาวอลเลยบ์อล ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 35,000                        

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 948,700                   

งบลงทนุ 948,700                   

ครุภณัฑ์ 948,700                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 252,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลโพธิ์  อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 17,500                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 3,002,700                 

งบลงทนุ 3,002,700                 

ครุภณัฑ์ 3,002,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,205,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลโพธิ์  อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 179,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 162,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 17,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลโพธิ์  

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 3 105,000                      

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 10,811,000                

งบลงทนุ 10,811,000                

ครุภณัฑ์ 3,451,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 71,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรี เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 894,000                      

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบั แบบ 3 พวงตดั ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 894,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,381,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเซปกัตะกรอ้  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: สนามเซปกัตะกรอ้พื้นยางสงัเคราะห ์(แขง่ขนั)  ต าบลโพธิ์ 

 อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ สนาม 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงบบีมอืแบบดจิติอล ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงเหยยีดขาและหลงัแบบดจิติอล ต าบลโพธิ์  

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มโปรแกรมประเมนิผล

สมรรถภาพทางกาย ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 150,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลโพธิ์  

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,360,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,360,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนกฬีาจงัหวดัศรีสะ

เกษ ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 7,360,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 10,929,900                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 4,424,400                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   
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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 1,288,000                 

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,288,000                 

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัศรีสะเกษ  ต าบล

เมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 1,288,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,470,100                 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 2,470,100                 

พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน 2,470,100                 

งบด าเนินงาน 2,470,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,470,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการสรา้งอาชพีผูม้รีายได ้

นอ้ยและยากจนตามวถิคีวามพอเพยีง 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการนวตักรรมการพฒันา

ภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 1,178,900                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 50,400                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 50,400                     

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 50,400                     

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 50,400                     

งบลงทนุ 50,400                     

ครุภณัฑ์ 50,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ปรือใหญ่ 

สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ปรือใหญ่  ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดั ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ปรือใหญ่ ต าบลหนองฉลอง 

อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 42,500                        
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กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 5,220,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 5,220,100                 

ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุม้ครองและ

พทิกัษส์ทิธิ 5,220,100                 

บริหารจดัการและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการ 5,220,100                 

งบลงทนุ 5,220,100                 

ครุภณัฑ์ 3,220,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 889,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งวงจรปิด (กลอ้ง 16 ตวั) พรอ้มติดต ัง้ ศูนย์

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะ

เกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมแมงปอ ขนาด 48 น้ิว พรอ้มติดต ัง้ ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบล

ทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 50 100,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรม ขนาด 24 น้ิว พรอ้มติดต ัง้ ศูนย์

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะ

เกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 30 90,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร  ศูนย์

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะ

เกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 5 97,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง 

อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานเขา้มมุ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอ ชดุ 15 147,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ ตวั 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโชฟาแบบยูโร ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอ ชดุ 2 13,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 767,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอ

วงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่ง

สวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง 

อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 44,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เคก้แบบโคง้ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอ ตู ้ 1 55,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อกอ๊กขนาด 2 กอ๊ก พรอ้ม

ติดต ัง้ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 5 92,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ แบบ 3 ท่อ พรอ้มติดต ัง้ ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบล

ทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าไอศครีม ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องชงกาแฟบอน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เตาอบแกส๊ แบบ 5 ท่อ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอ

วงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เตา 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 175,600                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลทุ่งสวา่ง เครื่อง 7 72,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ  ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  200

 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งเรียนล าโพงติดผนงั 6 น้ิว ศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  

ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 21,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดั เครื่อง 2 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรมเยบ็ผา้แบบกึ่งคอมพวิเตอร ์ศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  

ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเกา้อี้นวดฝ่าเทา้ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลทุ่งสวา่ง ชดุ 10 75,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนวดสปา ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ เตียง 10 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดผมไฟฟ้า ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลทุ่งสวา่ง เครื่อง 10 15,000                        

รายการระดบัที1่: ไดรเ์ป่าผมไฟฟ้า ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลทุ่งสวา่ง เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงสระผม ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ เตียง 10 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บสมนุไพร ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ ตู ้ 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปตัตาเลีย่นตดัผมและแกะลาย ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลทุ่งสวา่ง 

อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง 

อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรมระบบคอมพวิเตอร ์ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบล

ทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 3 78,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรปกัลายคอมพวิเตอร ์ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอ

วงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 2 700,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,000                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็อาหาร ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ คนั 1 8,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเอนกประสงค ์ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ  

ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,000,000                    

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 1,235,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,235,000                 

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 1,235,000                 

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 1,235,000                 

งบลงทนุ 1,235,000                 

ครุภณัฑ์ 1,235,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

 แผ่นต่อนาท ี ศูนยส์งเคราะหแ์ละฝึกอาชพีเยาวชนจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบล

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 35,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบกิฟตุ ศูนยส์งเคราะหแ์ละฝึก

อาชพีเยาวชนจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ  จงัหวดัศรี ตู ้ 1 35,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ศูนยส์งเคราะหแ์ละฝึกอาชพีเยาวชนจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 1,100,000                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 440,615,500               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 57,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 57,200                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 57,200                     

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 57,200                     

งบลงทนุ 57,200                     

ครุภณัฑ์ 57,200                        
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ครุภณัฑส์ านกังาน 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18,000 บทียูี  ต าบลเมอืง

เหนือ   อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ   จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 57,200                        

กรมชลประทาน 375,095,600              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 42,578,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 14,370,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 14,370,000                

งบลงทนุ 14,370,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,370,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: เพืม่ประสทิธภิาพฝายจดุเขยีน (อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ) พรอ้มระบบกระจายน า้ ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์ รายการ 0 9,900,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,470,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายจดุเขยีน (อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ) 

พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายหว้ยตามอญ พรอ้มอาคารประกอบ (อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ ต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 890,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ อ่างเกบ็น า้หว้ย

เลา้ (อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ) ต าบลหว้ยติก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะ รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้บา้นซบัพนมพะโน (อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ) พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้บา้นขี้นาค (อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ) ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 680,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 28,208,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 28,208,000                

งบลงทนุ 28,208,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,208,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 28,208,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรบริเวณท านบดนิและหวังาน อ่างเกบ็น า้

หว้ยซนั ต าบลโพนขา่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง รายการ 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรบริเวณหวังานและท านบดนิ อ่างเกบ็น า้

หว้ยตามาย ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง 2.235 รายการ 0 4,470,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยส าราญ ต าบล

ไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง 0.330 กม. รายการ 0 660,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรบริเวณท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยด่านไอ

 ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ  ระยะทาง 0.753 กม. รายการ 0 1,506,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรท านบดนิและหวังาน อ่างเกบ็น า้หนองสิ

 ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ  ระยะทาง 2.685 กม. รายการ 0 5,370,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรท านบดนิและหวังาน อ่างเกบ็น า้หว้ยติก๊

ชู ต าบลหว้ยตึก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิถนนหวังานและท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยศาลา

 ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง 1.956 กม. รายการ 0 3,912,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยโอตาลตั ต าบล

โคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง 0.540 กม. รายการ 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรบริเวณหวังานและท านบดนิ อ่างเกบ็น า้

หว้ยขนุน ต าบลภูผาหมอก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง รายการ 0 1,710,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรบริเวณท านบดนิและหวังาน อ่างเกบ็น า้

หว้ยน า้ค า ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรบริเวณท านบดนิและหวังาน อ่างเกบ็น า้

หว้ยคลา้ ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 1,700,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 268,962,600              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 80,162,600                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 80,162,600                

งบลงทนุ 80,162,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,162,600                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 80,162,600                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกตะกอนดนิและดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย 

MC-PL3 สถานีสูบน า้ PL3 ต าบลหนองหม ีอ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกตะกอนดนิและดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย 

1R-1L-PL3  สถานีสูบน า้ PL3 ต าบลหนองหม ีอ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้ พรอ้มอาคารประกอบ อ่างเกบ็น า้หว้ยตามาย 

เพือ่สนบัสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต าบลหนองฮาง ต าบลหนองฮาง อ าเภอ

เบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกตะกอนดนิและดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย 

2R-1L-PL3  สถานีสูบน า้ PL3 ต าบลหนองหม ีอ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกตะกอนดนิและดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย 

2L-PL3  สถานีสูบน า้ PL3  ต าบลหนองหม ีอ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัศรีสะ รายการ 1 264,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 46,978,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยเขือ่นราษไีศล  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดระบายน า้พนงัก ัน้น า้ DIKE 1 พรอ้ม

อาคารประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลหนองแค 

อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดระบายน า้ DIKE 4 - 1 บา้นดงเค็ง 

พรอ้มอาคารประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลหนอง

บวัดง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้ DIKE 2  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง ขดุลอกตะกอนดนิ และ

ถนนบนคนัคลองส่งน า้สาย PL-MC-3R .สถานีสูบน า้ PL8  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลหนองแวง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรี รายการ 1 1,495,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารชลประทาน .สถานีสูบน า้ RSP 12  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง ขดุลอกตะกอนดนิ และ

ถนนบนคนัคลองส่งน า้สาย PL-MC-4R สถานีสูบน า้ PL8  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลหนองแวง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้ฐานเขือ่นหว้ยทา  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 740,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตและขดุลอกตะกอนคลอง

ฝัง่ซา้ย กม.7+000-14+500 พรอ้มอาคารประกอบ อ่างฯหว้ยตามาย  

โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้ค า  

โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ รายการ 1 707,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดพรอ้มขดุลอกตะกอนดนิคลอง

ส่งน า้ ระบบส่งน า้ฝัง่ซา้ยเป็นช่วง ๆ อ่างเกบ็น า้หว้ยศาลา  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอาคารรบัน า้ป่าและขดุอกตะกอนคลอง

ส่งน า้สาย RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยติก๊ชู  โครงการชลประทานศรีสะเกษ 

ต าบลหว้ยติก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,480,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดพรอ้มขดุลอกตะกอนดนิ อ่าง

เกบ็น า้หว้ยไผ่(อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ)  โครงการชลประทานศรีสะ

เกษ ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหว้ยทบัทนั  โครงการชลประทานศรีสะ

เกษ ต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม FTO คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่างฯหว้ย

ตามาย  โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์ รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดพรอ้มขดุลอกตะกอนดนิคลอง

ส่งน า้ ระบบส่งน า้ฝัง่ขวาเป็นช่วง ๆ อ่างเกบ็น า้หว้ยศาลา  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง แกม้ลงิกดุเตอะ-กดุหวาย อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลคูซอด 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดพรอ้มขดุลอกตะกอนดนิ คลอง

 LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยตาจู ช่วง กม.0+000 ถงึ 1+500  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้เค็ม  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลจกิสงัขท์อง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่าคลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยซนั

 จ านวน 6 แห่ง  โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลโพนขา่ อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 356,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตพรอ้มขดุลอกตะกอน

คลองฝัง่ขวา กม.0+500-10+000 พรอ้มอาคารประกอบ อ่างฯหว้ยตามาย

  โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี รายการ 1 955,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอาคารรบัน า้ป่าและขดุอกตะกอนคลอง

ส่งน า้สาย LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยติก๊ชู  โครงการชลประทานศรีสะเกษ 

ต าบลหว้ยติก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดพรอ้มขดุลอกตะกอนดนิ อ่าง

เกบ็น า้หว้ยเลา้(อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ)  โครงการชลประทานศรีสะ

เกษ ต าบลหว้ยติก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดพรอ้มขดุลอกตะกอนดนิ คลอง

 1R-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยตาจู กม. 0+000 ถงึ 3+440  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่าคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ย

คลา้ จ านวน 5 แห่ง  โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลหมากเขยีบ 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 320,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นพะเนา  โครงการชลประทานศรีสะ

เกษ ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม FTO คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา อ่างฯหว้ย

ตามาย  โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์ รายการ 1 830,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายซอยฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้หว้ย

ศาลา  โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์ รายการ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดพรอ้มขดุลอกตะกอนดนิ คลอง

 1L-1R-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยตาจู กม. 0+000 ถงึ 3+660  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตและคนัคลอง คลองส่งน า้

สาย RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยติก๊ชู  โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบล

หว้ยติก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,390,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม.สถานีสูบน า้และอาคารประกอบ  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่าคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ย

น า้ค า จ านวน 4 แห่ง  โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลหนองครก 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 285,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองฝัง่ซา้ย กม.

14+500-19+500 พรอ้มอาคารประกอบ อ่างฯหว้ยตามาย  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดพรอ้มขดุลอกตะกอนดนิ คลอง

 RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยตาจู กม. 3+500 ถงึ 6+500  โครงการชลประทาน

ศรีสะเกษ ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายบา้นแข ้(ทุ่งสวา่ง)  โครงการชลประทาน

ศรีสะเกษ ต าบลแข ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลอง กม.0+000 - 2+500 

อ่างเกบ็น า้หนองสอางค ์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลหว้ยเหนือ 

อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 890,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตและคนัคลอง คลองส่งน า้

สาย LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยติก๊ชู  โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบล

หว้ยติก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,460,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายซอยฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้

หว้ยศาลา  โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีตคลองฝัง่ซา้ย กม.

23+000-27+600 พรอ้มอาคารประกอบ อ่างฯหว้ยตามาย  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 12,620,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ล  าน า้หว้ยขา่  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลกดุเมอืงฮาม อ าเภอยางชมุ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ล  าหว้ยซนั  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ล  าหว้ยวะ  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลกลว้ยกวา้ง อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะ รายการ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ล  าหว้ยปูน  โครงการ

ชลประทานศรีสะเกษ ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 2,920,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยตามาย  

โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี รายการ 1 2,500,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 188,800,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 78,800,000                

งบลงทนุ 78,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,800,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 78,800,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 17,000,000                   
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รายการระดบัที2่: ฝายบา้นจะกดุ  ต าบลโนนสูง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดั รายการ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหนองโกงกงั ต าบลหว้ยจนัทร ์อ าเภอขนุหาญ 

จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 42,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นเหลา่โดน 

ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 9,800,000                    

รายการระดบัที2่: ระบบส่งน า้ พรอ้มอาคารประกอบ อ่างเกบ็น า้วายสบิ

สอง (ปชด) เพือ่สนบัสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต าบลบงึมะลู ต าบลเสา

ธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 9,800,000                    

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิจานใหญ่  พรอ้มระบบกระจายน า้ ต าบลจานใหญ่ 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 8,000,000                    

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 102,000,000              

งบลงทนุ 102,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 102,000,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้

โครงการหว้ยด่านไอ ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 62,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายบา้นโนนเชยีงส ี

ต าบลคูบ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 40,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 50,000,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 50,000,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองนา 

ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้หว้ยด่าน  ต าบลภู

ผาหมอก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 25,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 13,555,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 13,555,000                

การจดัการงานชลประทาน 13,555,000                

งบลงทนุ 13,555,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,555,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,600,000                    
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทานศรีสะ

เกษ ต าบลโพนขา่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 850,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 9,235,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 8,125,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 6 แห่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 1,080,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองสายใหญ่และสายซอย .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 1,880,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการชลประทานศรีสะเกษ 

ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 3,512,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามูลลา่ง 

ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 756,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบล

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 897,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,110,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ( เขือ่นราษไีศล ) .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ( เขือ่นหวันา ) .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามูลลา่ง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หว้ยขนุน .โครงการชลประทาน

ศรีสะเกษ ต าบลภูผาหมอก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 230,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หว้ยศาลา .โครงการชลประทาน

ศรีสะเกษ ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 230,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,720,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา และส่วนประกอบอืน่  

อ่างเกบ็น า้หว้ยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลโคกตาล อ าเภอภู

สงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 1,720,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา อ่างเกบ็น า้หว้ยคลา้

 .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 0 1,000,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 869,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 869,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 869,000                   

งบลงทนุ 869,000                   

ครุภณัฑ์ 869,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะ คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 1,307,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 696,400                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 696,400                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 696,400                   

งบลงทนุ 696,400                   

ครุภณัฑ์ 13,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 683,400                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 683,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุ  ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 683,400                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 611,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 611,000                   

สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 611,000                   

งบลงทนุ 611,000                   

ครุภณัฑ์ 611,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 575,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ คนั 1 575,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 3 36,000                        

กรมปศุสตัว ์ 1,162,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,162,600                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 1,162,600                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 1,019,400                 

งบลงทนุ 1,019,400                 

ครุภณัฑ์ 1,019,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลพมิาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 60,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลเมอืงเหนือ 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบล

เมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 90,200                     

งบลงทนุ 90,200                     

ครุภณัฑ์ 90,200                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 90,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบโรตารี่ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 90,200                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 53,000                     

งบลงทนุ 53,000                     

ครุภณัฑ์ 53,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ต าบห

นองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 21,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 45,688,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 350,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 350,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 350,000                   

งบลงทนุ 350,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 350,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 300 350,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,165,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 12,165,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 4,091,000                 

งบลงทนุ 4,091,000                 

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 991,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,100,000                    



19 / 187

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 300 600,000                      

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 500 2,500,000                    

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 7,598,000                 

งบลงทนุ 7,598,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,598,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,598,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัศรีสะเกษ กลา้ 3200000 5,280,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัศรีสะเกษ กลา้ 900000 918,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดัศรี ไร่ 1700 1,400,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 476,000                   

งบลงทนุ 476,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 476,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 476,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 280 476,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,320,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,320,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,320,000                 

งบลงทนุ 2,320,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,320,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,320,000                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 2900 2,320,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 30,853,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 9,701,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 9,701,000                 

งบลงทนุ 9,701,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,701,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,701,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระแซง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 70 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 8 142,400                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูผาหมอก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรุง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 52 925,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคูซอด อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสงั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนปูน อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแขม อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไฮ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปะอาว อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขะยูง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าเนียม อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 6 106,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดู่ อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวันอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยาง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ อ  าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่กวาง อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสุขสวสัดิ์ อ  าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่ม อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาโกน อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรงัแรง้ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกนัทรารมย ์อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจะกง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดองก าเมด็ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะเคียน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปราสาท อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยใต ้อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยเหนือ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัเสอื อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงคง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสม้ป่อย อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวัดง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพมิายเหนือ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพมิาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสมอ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลต าแย อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลละทาย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลมศกัดิ์ อ  าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีตระกูล อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผอืใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองมา้ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดนิแดง อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจาน อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึบอน อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสรา้งป่ี อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองอึง่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลธาตุ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสือ่งขา้ว อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกงุ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งไชย อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนขา่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ บ่อ 4 71,200                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 21,152,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 21,152,000                

งบลงทนุ 21,152,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,152,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 21,152,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นหมากเขยีบ หมู่ 1 ต าบลหมากเขยีบ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นหมากเขยีบ หมู่ 1 ต าบลหมากเขยีบ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 6,622,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นหนองแดง หมู่ 6 ต าบลหนองครก อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 6,030,000                    

กรมวชิาการเกษตร 950,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 950,000                   

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 950,000                   

วจิยัและพฒันา 950,000                   

งบลงทนุ 950,000                   

ครุภณัฑ์ 450,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 450,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงความดนั ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรี ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอืดว้ยระบบคลืน่ความถี ่Ultrasonic 

Cleaner ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า 2 ต าแหน่ง ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 500,000                      

รายการระดบัที1่: บ่อน า้บาดาลพรอ้มเครื่องสูบน า้ ใชพ้ลงังานแสงอาทติย์

พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 2 500,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 4,288,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,288,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 4,288,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 4,288,000                 

งบลงทนุ 4,288,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,288,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เบญจลกัษณ์ ต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 4,288,000                    

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5,207,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 3,412,500                 

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 3,412,500                 

สนบัสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสนิคา้เกษตรในสหกรณ์ 3,412,500                 

งบอดุหนุน 3,412,500                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,543,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จ ากดั ต าบลหนองไฮ

 อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ในการจดัหารถแทรกเตอรพ์รอ้ม

อปุกรณ์ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 75 แรงมา้ คนั 1 948,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จ ากดั ต าบลหนองไฮ

 อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ในการจดัหาเครื่องผสมอาหาร 

TMR ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 ลบ.ม. เครื่อง 1 595,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,869,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จ ากดั ต าบลหนองไฮ

 อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ในการก่อสรา้งโรงเรือนเลี้ยงโคน

มทดแทนฝูง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,800 ตารางเมตร แห่ง 1 1,869,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 52,000                     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 52,000                     

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 52,000                     

งบอดุหนุน 52,000                     

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 52,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 52,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,743,000                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,743,000                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,696,000                 
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งบลงทนุ 1,696,000                 

ครุภณัฑ์ 1,696,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ  คนั 2 1,696,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,000                     

งบลงทนุ 47,000                     

ครุภณัฑ์ 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนอง

ครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 123,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 123,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 123,000                   

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบล

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัศรีสะเกษ  

ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 3 17,400                        

กรมการขา้ว 5,867,200                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 5,867,200                 

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 5,867,200                 
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การขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว 5,867,200                 

งบลงทนุ 5,867,200                 

ครุภณัฑ์ 5,867,200                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,394,700                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์  

ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็

ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์ 

 ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 1,305,700                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเททา้ย   ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 319,700                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   

ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)   ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ เครื่อง 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล   

ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี   ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะ เครื่อง 6 90,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน   ต าบลหมากเขยีบ 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น- น า้เยน็แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก   

ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 52,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 52,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 20,800                        

กระทรวงคมนำคม 2,634,264,400            

กรมการขนส่งทางบก 1,941,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 400,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 400,000                   

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 400,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอกนัทรลกัษ ์ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,541,600                 
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โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

งบลงทนุ 1,541,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,541,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,541,600                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบล

หนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,541,600                    

กรมทางหลวง 1,899,392,400            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,574,989,000            

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 103,818,000              

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 103,818,000              

งบลงทนุ 103,818,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,818,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 103,818,000                 

รายการระดบัที1่: สายศรีสะเกษ - หว้ยขะยงุ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 103,818,000                 

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 1,375,671,000            

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 613,000,000              

งบลงทนุ 613,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 613,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 613,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.อทุุมพรพสิยั - ศรีสะเกษ ตอน บ.หนองลงุ - ศรีสะ

เกษ จ.ศรีสะเกษ กม. 7.7 14,176,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางเลีย่งเมอืงศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กม. 7.025 84,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายแยกบา้นจาน - อ.เดชอดุม จ.ศรีสะเกษ จ.อบุลราชธานี กม. 21.53 408,324,000                 

รายการระดบัที2่: สายแยกบา้นจาน - อ.เดชอดุม ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ จ.

อบุลราชธานี กม. 21.53 201,508,000                 

รายการระดบัที2่: สายแยกบา้นจาน - อ.เดชอดุม ตอน 2 จ.อบุลราชธานี กม. 22.938 206,816,000                 

รายการระดบัที1่: สาย ศรีสะเกษ - อ.วงัหนิ จ.ศรีสะเกษ กม. 13.375 106,000,000                 

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 762,671,000              

งบลงทนุ 762,671,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 762,671,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 762,671,000                 

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

2085  ตอน อ.ขนุหาญ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 จ.ศรีสะเกษ กม. 31.799 460,844,000                 

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

2085 ตอน 1 จ.สุรินทร ์จ.ศรีสะเกษ กม. 35 155,454,000                 

รายการระดบัที1่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 24 - อบุลราชธานี (บ.น า้

เกลี้ยง) จ.ศรีสะเกษ กม. 12.815 146,373,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 20,500,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2157 ตอน ขขุนัธ ์- แยกโคกตาล

 จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 15,000,000                   
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ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 5,500,000                 

งบลงทนุ 5,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมซิรอล - บา้นด่าน 

จ.ศรีสะเกษ แห่ง 2 5,500,000                    

โครงการปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 75,000,000                

ปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ ตอน

 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ ตอน

 3 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ ตอน

 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 25,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 292,369,700              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 248,662,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 248,662,000              

งบลงทนุ 248,662,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 248,662,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 238,762,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กม. 563 40,660,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กม. 612 45,102,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลดั - ขนุหาญ ตอน

 3 จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 220 ตอน วงัหนิ - ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บา้นด่าน - เมอืงนอ้ย 

ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บา้นด่าน - ซ าหวาย ตอน 

1 จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บา้นด่าน - เมอืงนอ้ย 

ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - หว้ยขะยงุ ตอน

 3 จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บา้นด่าน - เมอืงนอ้ย 

ตอน 3 จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยหุ ์- โพนปลดั จ.ศรีสะ แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลดั - ขนุหาญ ตอน

 1 จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ ตอน 2 

จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนส านกั - ดอนไมง้าม 

จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา - ละทาย จ.ศรีสะ แห่ง 1 17,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หว้ยทบัทนั -ศรีสะเกษ จ. แห่ง 1 9,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 43,707,700                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 43,707,700                

งบลงทนุ 43,707,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,707,700                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 43,707,700                   

รายการระดบัที1่: สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 

ตอน 3 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,473,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บา้นด่าน - เมอืงนอ้ย,

 สายทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน เมอืงนอ้ย - กนัทรารมย,์ สายทาง

หลวงหมายเลข 2083 ตอน หวัชา้ง - สะเดา และสายทางหลวงหมายเลข 

2076 ตอน หนองฮู - สม้ป่อยนอ้ย จ. ศรีสะเกษ แห่ง 4 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน เมอืงนอ้ย - กนัทรา

รมย ์ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,979,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน เมอืงนอ้ย - กนัทรา

รมย ์ตอน 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,648,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2157 ตอน ขขุนัธ ์- แยกโคกตาล

 และสายทางหลวงหมายเลข 2157 แยกโคกตาล - โคกตาล จ. ศรีสะเกษ แห่ง 2 340,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2157 ตอน แยกโคกตาล - โคก

ตาล จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 479,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 220 ตอน วงัหนิ - ขขุนัธ ์จ. ศรีสะ แห่ง 1 776,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 220 ตอน ศรีสะเกษ - วงัหนิ, 

สายทางหลวงหมายเลข 220 ตอน วงัหนิ - ขขุนัธ ์และสายทางหลวง

หมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - หว้ยขะยงุ จ. ศรีสะเกษ แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - หว้ยขะยงุ

 ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,499,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - หว้ยขะยงุ

 ตอน 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,983,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - หว้ยขะยงุ

 ตอน 4 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,951,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพฒันา - หนอง

บวัเรณ ตอน 5 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,953,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพฒันา - หนอง

บวัเรณ และสายทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา - ละทาย จ. ศรีสะ แห่ง 2 1,607,100                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนส านกั - ดอนไม ้

งาม จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,984,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หว้ยส าราญ - แยกโคก

ตาล, สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกโคกตาล - หวัชา้ง และสายทาง

หลวงหมายเลข 220 ตอน วงัหนิ - ขขุนัธ ์จ. ศรีสะเกษ แห่ง 3 1,294,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 294  ตอน ทางเลีย่งเมอืงศรีสะ

เกษ, สายทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขขุนัธ ์- แยกนาเจริญ และสาย

ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน แยกนาเจริญ - ช่องสะง  า จ. ศรีสะเกษ แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลยั - ส าโรงเกยีรติ

 ตอน 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชงิบนัได

เขาพระวหิาร ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,323,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ ตอน

 3 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 459,500                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บา้นดวน

 ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บา้นดวน

 ตอน 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บา้นดวน

 ตอน 3 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บา้นด่าน - ซ าหวาย 

ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 479,100                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บา้นด่าน - ซ าหวาย 

ตอน 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมซิรอล - บา้นด่าน 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมซิรอล - ส าโรง

เกยีรติ จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชงิบนัได

เขาพระวหิาร ตอน 4 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 360,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 32,033,700                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 23,333,700                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 23,333,700                

งบลงทนุ 23,333,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,333,700                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,333,700                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู - สม้ป่อย

นอ้ย ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู - สม้ป่อย

นอ้ย ตอน 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หวัชา้ง - สะเดา ตอน 

1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หวัชา้ง - สะเดา ตอน 

2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หวัชา้ง - สะเดา ตอน 

3 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2167 ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน 

ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2167 ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน 

ตอน 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หว้ยทบัทนั - ศรีสะเกษ

 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพฒันา - หนอง

บวัเรณ ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพฒันา - หนอง

บวัเรณ ตอน 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2349 ตอน หวัชา้ง - บงึบูรพ ์ตอน

 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2349 ตอน หวัชา้ง - บงึบูรพ ์ตอน

 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา - ละทาย 

ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา - ละทาย 

ตอน 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา - ละทาย 

ตอน 3 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา - ละทาย 

ตอน 4 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กนัทรลกัษณ์ - 

กนัทรารมย ์ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กนัทรลกัษณ์ - 

กนัทรารมย ์ตอน 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 459,500                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยหุ ์- โพนปลดั 

ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยหุ ์- โพนปลดั 

ตอน 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลดั - ขนุหาญ 

ตอน 4 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผอืใหม่ - โดนเอาว ์จ.

 ศรีสะเกษ แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลยั - ส าโรงเกยีรติ

 ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลยั - ส าโรงเกยีรติ

 ตอน 3 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลยั - ส าโรงเกยีรติ

 ตอน 4 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลยั - ส าโรงเกยีรติ

 ตอน 6 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงนิ - แยกการช่าง จ.

 ศรีสะเกษ แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ - 

แยกการช่าง จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ ตอน

 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ ตอน

 2 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 468,600                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ ตอน

 3 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 459,500                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ ตอน

 4 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 459,500                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ ตอน

 5 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 459,500                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงนิ ตอน

 6 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บา้นดวน

 ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 459,500                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมซิรอล - ส าโรง

เกยีรติ ตอน 1 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมซิรอล - ส าโรง

เกยีรติ ตอน 4 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 460,000                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมซิรอล - ส าโรง

เกยีรติ ตอน 3 จ. ศรีสะเกษ แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 220 ตอน วงัหนิ - ขขุนัธ ์จ. ศรีสะ แห่ง 1 5,463,600                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงศรีสะ 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงศรีสะ 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 732,930,400              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 40,000,000                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 40,000,000                

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.221 อ.กนัทรลกัษ ์- อ.ขนุหาญ อ.

กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ กม. 8.39 40,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 262,256,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 16,374,000                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 16,374,000                

งบลงทนุ 16,374,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,374,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 16,374,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยขะยูง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ ม. 220 16,374,000                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 179,278,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 179,278,000              

งบลงทนุ 179,278,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 179,278,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 179,278,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยทบัทนั - บ.ค าผง อ.เมอืง

จนัทร ์จ.ศรีสะเกษ กม. 1.81 10,780,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานกรมโยธาธกิาร 2534 - แยก ทล.221 

อ.น า้เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ กม. 2.594 14,660,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยส าราญ - บ.นาค า ม.4 อ.

อทุุมพรพสิยั จ.ศรีสะเกษ กม. 2.25 13,700,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พมิาย อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะ กม. 1.272 14,310,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2201 - บ.บ่อทอง อ.ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ กม. 3.366 14,771,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.220 - บ.ก าแมด อ.ปรางคกู่์ จ.ศรีสะเกษ กม. 2.5 12,760,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.220 - บ.ตะเคียน อ.ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ กม. 3.684 14,300,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้มูล - บ.หนองแกว้ อ.

กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ กม. 1.319 8,060,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานบา้นแก่นเมธ ี- ทช.สร.4015 อ.ปรางค์

กู่ จ.ศรีสะเกษ, สุรินทร์ กม. 1.75 7,930,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2373 - บ.ดอนโก อ.ยางชมุนอ้ย จ.ศรี กม. 0.675 3,130,000                    
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รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ศก.3012 - บ.บวัระรมย ์อ.กนัทรารมย ์

จ.ศรีสะเกษ กม. 1.482 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ศก.3051 - บ.ป่าใต ้อ.อทุุมพรพสิยั, วงั

หนิ จ.ศรีสะเกษ กม. 0.3 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.226 - อ.ปรางคกู่์ อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะ กม. 0.7 9,160,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2349 - บ.เกบ็งานอ้ย อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 

จ.ศรีสะเกษ กม. 0.67 7,910,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2200 - บ.ก าแพง อ.ปรางคกู่์ จ.ศรีสะ กม. 0.847 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.220 - บ.ไพรบงึ อ.ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ กม. 0.883 4,785,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.24 - บ.เขนิ อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ กม. 2 7,540,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.220 - บ.ดวนใหญ่ อ.วงัหนิ จ.ศรีสะเกษ กม. 1.557 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2086 - บ.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะ กม. 1.585 8,372,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.24 - บ.โนนคอ้ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ กม. 0.473 5,000,000                    

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 60,604,000                

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 60,604,000                

งบลงทนุ 60,604,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,604,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 58,802,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ศก.

4003 แยก ทล.2076 - บ.หว้ยทบัทนั อ.หว้ยทบัทนั, โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมอืง แห่ง 1 58,802,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 1,802,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ศก.4003 แยก ทล.2076 - บ.หว้ยทบัทนั อ.

หว้ยทบัทนั, โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมอืงจนัทร ์จ.ศรีสะเกษ 0 1,802,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 6,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ศก.3007 แยก

ทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นหนองแคนใหญ่ อ.อทุุมพรพสิยั, เมอืงจนัทร ์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ศก.4029 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้นโพธิ์ อ.ราษไีศล, ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 3,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 26,070,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 26,070,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอม

มะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 16,840,000                

งบลงทนุ 16,840,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,840,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 16,840,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 

2086 - บา้นโจดม่วง อ.ราษไีศล, ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ กม. 4 16,840,000                   

พฒันาและปรบัปรุงและอ านวยความสะดวกเสน้ทางส่งเสริมการผลติเศรษฐกจิชวีภาพ

จากพชืพลงังาน 9,230,000                 

งบลงทนุ 9,230,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,230,000                    
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,230,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.5009 แยกถนน

เทศบาลเมอืงศรีสะเกษ - อ.ยางชมุนอ้ย อ.เมอืง, ยางชมุนอ้ย จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,630,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3058 แยกทาง

หลวงหมายเลข 220 - บา้นหนองหมากแซว อ.วงัหนิ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3023 แยกทาง

หลวงหมายเลข 220 - บา้นตะเคียน อ.วงัหนิ, ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.4003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2076 - บา้นหว้ยทบัทนั อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมอืงจนัทร,์ หว้ย

ทบัทนั จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 220 - บา้นดวนใหญ่ อ.วงัหนิ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 331,004,400              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 59,160,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 46,045,000                

งบลงทนุ 46,045,000                

ครุภณัฑ์ 360,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 360,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Total Station แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ชดุ 1 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,685,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 45,685,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยกถนนกสกิรรม - ทล.294 ต.หนองไผ่ อ.เมอืง

 จ.ศรีสะเกษ กม. 3.58 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายศูนยพ์ฒันาการเกษตรภูสงิห ์อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ อ.ภูสงิห ์จ.ศรีสะเกษ กม. 2.069 7,155,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายทบัทมิสยาม 06 อ.ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ กม. 1.7 7,090,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายทบัทมิสยาม 07 อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ กม. 2.97 11,440,000                   

พฒันาสะพานขนาดกลาง 5,670,000                 

งบลงทนุ 5,670,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,670,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,670,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยหนองศาลา อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ ม. 30 5,670,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 7,445,800                 

งบลงทนุ 7,445,800                 

ครุภณัฑ์ 891,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทศรีสะเกษ คนั 1 821,000                      

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) แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ชดุ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,554,000                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัเรือนแถวเจา้หนา้ที่ แบบ 6 หอ้ง

 แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ แห่ง 1 1,999,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,555,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ แขวงทางหลวง

ชนบทศรีสะเกษ แห่ง 1 4,555,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 257,762,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 257,762,000              

งบลงทนุ 257,762,000              

ครุภณัฑ์ 1,650,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 256,112,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 256,112,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

 บา้นสมอ อ.ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

 บา้นโนนคอ้ อ.เบญจลกัษ,์ โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

 บา้นเขนิ อ.กนัทรลกัษ,์ เบญจลกัษ,์ น า้เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 7,152,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.3065 อ่างเกบ็น า้หว้ยตามาย แยก

ทางหลวงหมายเลข 221 - บา้นตูมนอ้ย (LMC) อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.4072 อ่างเกบ็น า้หนองส ิแยกทาง

หลวงหมายเลข 2127 - บา้นส ิอ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226

 - บา้นจาน อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 3,040,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

2200 - บา้นก าเเพง อ.ปรางคกู่์, อทุุมพรพสิยั จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 226

 - บา้นพมิาย อ.หว้ยทบัทนั, ปรางคกู่์ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 3,040,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 220

 - บา้นธาตุนอ้ย อ.วงัหนิ, อทุุมพรพสิยั จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 3,040,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.3081 อ่างเกบ็น า้หว้ยตามาย แยก

ทางหลวงหมายเลข 221 - บา้นตูมนอ้ย (LMC) อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 9,125,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.3058 แยกทางหลวงหมายเลข 220

 - บา้นหนองหมากแซว อ.วงัหนิ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 220

 - บา้นธาตุนอ้ย อ.วงัหนิ, อทุุมพรพสิยั จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 

2083 - อ.บงึบูรพ ์อ.ราษไีศล, บงึบูรพ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 

2373 - บา้นดอนโก อ.ยางชมุนอ้ย จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 9,315,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 

2086 - บา้นโจดม่วง อ.ราษไีศล, ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 221

 - บา้นท่าสวา่ง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 

2168 - บา้นด่าน อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 7,500,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 226

 - บา้นปะโตะ๊ อ.อทุุมพรพสิยั, หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.5009 แยกถนนเทศบาลเมอืงศรีสะ

เกษ - ยางชมุนอ้ย อ.เมอืง, ยางชมุนอ้ย จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.5009 แยกถนนเทศบาลเมอืงศรีสะ

เกษ - อ.ยางชมุนอ้ย อ.เมอืง, ยางชมุนอ้ย จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 220

 - บา้นดวนใหญ่ อ.วงัหนิ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 4,620,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 

2200 - บา้นไฮเลงิ อ.ปรางคกู่์ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.5062 แยกทางหลวงชนบท ศก.

3012 - บา้นบวัระรมย ์อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 2,760,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ศก.5062 แยกทางหลวงชนบท ศก.

3012 - บา้นบวัระรมย ์อ.เมอืง, กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ศก.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นเขนิ

 อ.กนัทรลกัษ,์ เบญจลกัษ,์ น า้เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ศก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้น

จนัลม อ.เมอืง, พยหุ,์ ไพรบงึ, ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ศก.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้น

ตะเคียน อ.วงัหนิ, ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ศก.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - บา้น

โนนศรีไศล อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ศก.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้น

โพธิ์ อ.ราษไีศล, ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ กม. 1156 40,620,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 14,081,600                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 13,034,700                

งบลงทนุ 13,034,700                

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุท าความสะอาดป้ายจราจรและอปุกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยั แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,834,700                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,834,700                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทศรี แห่ง 1 3,234,700                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.2033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 24 - บา้นโศกขามป้อม อ.เบญจลกัษ,์ กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 221 - บา้นจนัลม อ.เมอืง, พยหุ,์ ไพรบงึ, ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 226 - บา้นปะโดะ๊ อ.อทุุมพรพสิยั, หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.4018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2083 - อ าเภอบงึบูรพ ์อ.ราษไีศล, บงึบูรพ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 226 - บา้นจาน อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3051 แยกทาง

หลวงหมายเลข 226 - เลีย่งเมอืง - บา้นหนองสะเต็ง อ.เมอืง, อทุุมพรพสิยั แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.3061 แยกทาง

หลวงหมายเลข 226 - บา้นกระต า่ อ.อทุุมพรพสิยั, เมอืง จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ศก.4053 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2373 - ศรีสะเกษ อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทศรีสะเกษ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 73,600,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 11,500,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 11,500,000                

งบลงทนุ 11,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ศก.

2002 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นสมอ อ.สงัขะ, ขขุนัธ,์ ปรางคกู่์ จ. แห่ง 1 1,460,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ศก.

3007 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นหนองแคนใหญ่ อ.อทุุมพรพสิยั, 

เมอืงจนัทร ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ศก.

3013 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพมิาย อ.หว้ยทบัทนั, ปรางคกู่์ จ. แห่ง 1 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ศก.

3023 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้นตะเคียน อ.ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ศก.

3026 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้นก าแมด อ.ปรางคกู่์ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ศก.

4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2157 - บา้นละลม อ.ภูสงิห ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ศก.

5030 แยกทางหลวงชนบท ศก.3007 - บา้นตาโกน อ.อทุุมพรพสิยั, เมอืง แห่ง 1 1,460,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ศก.

5050 แยกเทศบาลเมอืงขขุนัธ ์- บา้นส าโรงพลนั อ.ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,430,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 26,600,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 26,600,000                

งบลงทนุ 26,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,600,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 26,600,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

3012 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพยหุ ์อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

3013 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพมิาย อ.หว้ยทบัทนั, ปรางคกู่์ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

3021 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บา้นธาตุนอ้ย อ.วงัหนิ, อทุุมพรพสิยั แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

3022 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นอทุุมพร อ.อทุุมพรพสิยั จ.ศรีสะ แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

3025 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นปะโดะ๊ อ.อทุุมพรพสิยั, หว้ยทบั แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

3028 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นคูซอด อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

3039 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นพมิาย อ.อทุุมพรพสิยั, ปรางคกู่์ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

3040 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - อ าเภอกนัทรลกัษ ์- อ าเภอขนุหาญ อ.

กนัทรลกัษ,์ ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

3055 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นหนองนกเจ่า อ.อทุุมพรพสิยั จ.ศรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - บา้นโนนคอ้ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้นโพธิ์ อ.ราษไีศล, ศิลาลาด จ.ศรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2086 - บา้นโจดม่วง อ.ราษไีศล, ศิลาลาด จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ศก.

5009 แยกถนนเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ - อ าเภอยางชมุนอ้ย อ.เมอืง, ยางชมุ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสายแยก

ทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นงอ้ อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 20,000,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ศก.3010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 226 - บา้นจาน อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ศก.3022 แยกทาง

หลวงหมายเลข 226 - บา้นอทุุมพร อ.อทุุมพรพสิยั จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ศก.4035 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2157 - บา้นละลม อ.ภูสงิห ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ศก.5030 แยกทาง

หลวงชนบท ศก.3007 - บา้นตาโกน อ.อทุุมพรพสิยั, เมอืงจนัทร ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 15,500,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 15,500,000                

งบลงทนุ 15,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ศก.2024 แยกทางหลวง

หมายเลข 24 - บา้นโนนคอ้ อ.เบญจลกัษ,์ โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ศก.3005 แยกทางหลวง

หมายเลข 221 - บา้นละลาย อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ศก.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 226 - บา้นหนองแคนใหญ่ อ.อทุุมพรพสิยั, เมอืงจนัทร ์จ.ศรีสะ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ศก.3011 แยกทางหลวง

หมายเลข 221 - บา้นท่าสวา่ง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    



40 / 187

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ศก.4019 แยกทางหลวง

หมายเลข 2085 - บา้นโนนศรีไคล อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ศก.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 2086 - บา้นโจดม่วง อ.ราษไีศล, ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ศก.4035 แยกทางหลวง

หมายเลข 2157 - บา้นละลม อ.ภูสงิห ์จ.ศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 231,842,800               

กรมทรพัยากรน า้ 127,042,500              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 117,342,500              

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 117,342,500              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 117,342,500              

งบลงทนุ 117,342,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 117,342,500                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้บงึคงโคก   บา้นหลบุโมก หมู่ที่ 

6  ต าบลเมอืงคง  อ าเภอราษไีศล  จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้บา้นหนองติม  หมู่ที่ 8  ต าบล

โนนส าราญ  อ าเภอกนัทรลกัษณ์  จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 113,342,500                 

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยจนัทรห์อม  บา้นโนนส าราญใต ้หมู่ที่ 10

  ต าบลโนนส าราญ  อ าเภอกนัทรลกัษณ์  จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบวัใหญ่  บา้นด่าน หมู่ที่ 3  ต าบลด่าน 

 อ าเภอราษไีศล  จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 9,999,800                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองกงุ  บา้นกงุ หมู่ที่ 13  ต าบลกงุ  

อ าเภอศิลาลาด  จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองอสีานเขยีว  บา้นสมอ หมู่ที่ 11  ต าบล

ทุ่งสวา่ง  อ าเภอวงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองนาเลงิ  บา้นแดงนอ้ย หมู่ที่ 5  ต าบล

หนองแวง  อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 9,999,800                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยซนั  หมู่ที่ 3,9  ต าบลแข ้อ าเภอ

อทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยกระโดน  บา้นกระโดน หมู่ที่ 6  ต าบล

ตะเคียนราม  อ าเภอภูสงิห ์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้แกม้ลงิหนา้ฝายบา้นโนนส าเริง  บา้น

โนนส าเริง หมู่ที่  11  ต าบลโนนส าราญ  อ าเภอกนัทรลกัษณ์  จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยน า้เค็ม(ตอนลา่ง)  บา้นครัง่,กอก หมู่ที่ 

4,14  ต าบลดู่  อ าเภอราษไีศล  จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองกดุพรุน  บา้นกระต่ายด่อน

นอ้ย หมู่ที่ 13  ต าบลสมอ  อ าเภอปรางคกู่์  จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 9,842,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,700,000                 

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 9,700,000                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 9,700,000                 

งบลงทนุ 9,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,700,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 9,700,000                    
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รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้บา้นนากอ๊ก  บา้นนากอ๊ก  ต าบล

หว้ยส าราญ  อ าเภอขขุนัธ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้หว้ยแฮด  บา้นหว้ย หมู่ที่ 5  ต าบล

สุขสวสัดิ์  อ าเภอไพรบงึ  จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้หว้ยตาเหมา  บา้นกงพาน หมู่ที่ 5  

ต าบลกา้นเหลอืง  อ าเภออทุุมพรพสิยั  จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลนัหว้ยผถี ู บา้นโนนศรีไคล  ต าบล

หนองหวัชา้ง  อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้ร่องเมก็  บา้นลมุภู  ต าบลน า้เกลี้ยง 

 อ าเภอน า้เกลี้ยง  จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 30,200,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 30,200,000                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 15,922,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 7,075,000                 

งบลงทนุ 7,075,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,075,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,075,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นเดยีง (พลศึีกษา) 

 หมู่ที่ 2 ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นสบาย  หมู่ที่ 8 

ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนเมอืงจนัทรว์ทิยาคม  

หมู่ที่ 6 ต าบลเมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นโนนคูณ  หมู่ที่ 2 

ต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนนครศรีล  าดวนวทิยา  

หมู่ที่ 1 ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 8,847,000                 

งบลงทนุ 8,847,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,847,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,847,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโนนสูง หมู่ที่ 7 

ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนหนองถม่วทิยา หมู่ที่ 8 

ต าบลดู่ อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นตะเคียนช่างเหลก็ 

หมู่ที่ 1 ต าบลตะเคียน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 983,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นไฮ หมู่ที่ 7 ต าบลพิ

มายเหนือ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนหนองอารีพทิยา หมู่ที่ 3

 ต าบลดนิแดง อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นคอ้เมอืงแสน หมู่ที่ 

9 ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบวันอ้ยวทิยา หมู่ที่ 3 

ต าบลบวันอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นดงแดง หมู่ที่ 6 

ต าบลด่าน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหวา้น (รฐัราษฎรนุ์

กูล) หมู่ที่ 2 ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 6,401,200                 

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 6,401,200                 

งบลงทนุ 6,401,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,401,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,401,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นธาตุจงัเกา หมู่ที่ 6 ต าบลกฤษณา อ าเภอขุ

ขนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นตารงค ์หมู่ที่ 9 ต าบลกฤษณา อ าเภอขขุนัธ์

 จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นเค็ง หมู่ที่ 7 ต าบลจะกง อ าเภอขขุนัธ ์ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นบงึนอ้ย หมู่ที่ 9 ต าบลจะกง อ าเภอขขุนัธ ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นสวนกระสงัข ์หมู่ที่ 9 ต าบลตะเคียน 

อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นสะนวนตะวนัออก หมู่ที่ 3 ต าบลศรีตระกูล

 อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นกระเบา หมู่ที่ 11 ต าบลหว้ยใต ้อ าเภอขุ

ขนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นบก หมู่ที่ 6 ต าบลหวัเสอื อ าเภอขขุนัธ ์ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นบกัดอง(ตะวนัออก) หมู่ที่ 4 ต าบลบกัดอง 

อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 492,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นกลาง หมู่ที่ 13 ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน า้

เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นร าเจก หมู่ที่ 3 ต าบลพมิายเหนือ อ าเภอ

ปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นหนองสมิ หมู่ที่ 12 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอวงั

หนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นศรีพะเนา หมู่ที่ 3 ต าบลตูม อ าเภอศรีรตันะ

 จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 3,556,800                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,669,000                 

งบลงทนุ 1,669,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,669,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทุ่งสวา่ง  หมู่ที่ 6 ต าบล

กดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทะลอก  หมู่ที่ 3 ต าบล

ใจด ีอ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นศรีเจริญทรพัย ์ หมู่ที่ 12

 ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสงัเมก็ตะวนัตก  หมู่ที่ 

18 ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสงัเมก็ตะวนัตก  หมู่ที่ 

18 ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,887,800                 

งบลงทนุ 1,887,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,887,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทุ่ง  หมู่ที1่1 ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงั แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 4,320,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 4,320,000                 

งบลงทนุ 4,320,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,320,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกระหวนั หมู่ที่ 5 ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโตนดตะวนัตก หมู่ที่ 11 ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นซ า หมู่ที่ 1 ต าบลซ า อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแจงแมงเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลซ า อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโคกใตพ้ฒันา หมู่ที่ 14 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นศรีสมบรูณ์ หมู่ที่ 13 ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเทนิ หมู่ที่ 2 ต าบลบวันอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแดงนอ้ย หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแวง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองคลา้ใต ้หมู่ที่ 14 ต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นศรีสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลศรีสะอาด อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นอ านาจเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบลส าโรงตาเจน็ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนปญัญา หมู่ที่ 11 ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองรงั หมู่ที่ 4 ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นร่องสะอาด หมู่ที่ 7 ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนกยูงทอง หมู่ที่ 13 ต าบลหว้ยตึก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นลิ้นฟ้า หมู่ที่ 10 ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนน หมู่ที่ 12 ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนสงัข ์หมู่ที่ 8 ต าบลด่าน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 32,128,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,179,300                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 3,179,300                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 1,144,400                 

งบลงทนุ 1,144,400                 

ครุภณัฑ์ 56,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 45,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,088,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,088,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัศรีสะเกษ กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 90 466,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 120 468,000                      
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การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 201,600                   

งบลงทนุ 201,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 201,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 201,600                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัศรีสะเกษ กรง 2 201,600                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 1,199,100                 

งบลงทนุ 1,199,100                 

ครุภณัฑ์ 1,199,100                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,199,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 1,199,100                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 634,200                   

งบลงทนุ 634,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 634,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 634,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 6 480,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัศรีสะเกษ กโิลเมตร 30 154,200                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,354,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 3,354,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 3,354,000                 

งบลงทนุ 3,354,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,354,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,354,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 860 3,354,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,678,300                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,678,300                 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 385,100                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยสรา้งแนวกนัไฟชมุชน จงัหวดัศรีสะ หมู่บา้น 4 200,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัศรีสะเกษ 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 1,293,200                 

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 785,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 785,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 785,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัศรีสะเกษ กลา้ 30000 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 140 490,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัศรีสะเกษ กลา้ 50000 145,000                      

งบอดุหนุน 150,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หมู่บา้น 3 150,000                      

งบรายจ่ายอื่น 300,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

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

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 23,917,300                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 23,917,300                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 10,544,800                

งบลงทนุ 10,544,800                

ครุภณัฑ์ 44,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,500,800                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,095,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกั 4 ครอบครวั  

(ทะเบยีนราชพสัดุ ศก.968) หน่วยพทิกัษป่์าหว้ยขยงุ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า

พนมดงรกั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั 

หน่วยพทิกัษป่์าวงัใหญ่ (ทะเบยีนราชพสัดุ ศก.972) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า

พนมดงรกั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 197,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5 - 6

 ส านกังานเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าพนมดงรกั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 198,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกั 4 ครอบครวั หน่วย

พทิกัษป่์าหว้ยสวาย  เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยศาลา จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 35,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3 - 4 

หน่วยพทิกัษป่์าโอตราว  เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยศาลา จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกั 5-6 จ านวน 1 หลงั (ศก.

1196) สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าจฬุาภรณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 85,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกั 3-4 จ านวน 1 หลงั (ศก.

1197) สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าจฬุาภรณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 74,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงสตัวปี์ก ขนาด 4x12x4.3 ม. 

จ านวน 10 กรง (ศก.1236-ศก.1246) สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าจฬุาภรณ์ แห่ง 1 139,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมรัว้ลวดหนามเสริมตาขา่ย จ านวน 5 

กม. สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าจฬุาภรณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 123,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,404,900                    

รายการระดบัที1่: กรงสตัวปี์ก ขนาด 3 x 6 x 2.9 เมตร จงัหวดัศรีสะเกษ กรง 4 240,400                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนป่าไมลู้กรงั จงัหวดัศรีสะเกษ กโิลเมตร 6 3,128,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัศรีสะเกษ กโิลเมตร 495 2,544,300                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัศรีสะเกษ กโิลเมตร 7 36,000                        

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าจฬุา

ภรณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 139,600                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ ขนาด 4 X 10 X 4 เมตร จงัหวดัศรีสะเกษ กรง 4 394,000                      

รายการระดบัที1่: โรงใหอ้าหารสตัว ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 3 576,900                      
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รายการระดบัที1่: โรงเกบ็รถยนตแ์ละพสัดุ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าพนมดงรกั 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 164,900                      

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,500,000                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 13,372,500                

งบลงทนุ 13,372,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,372,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,372,500                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 19715 9,266,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัศรี ไร่ 550 269,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัศรีสะ ไร่ 50 35,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 2390 2,437,800                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 2784 1,364,100                    

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 29,864,300                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 29,864,300                

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการน า้เสยีในระดบัจงัหวดั 11,494,300                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการน า้เสยี 11,494,300                

งบอดุหนุน 11,494,300                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,090,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบรวบรวม และบ าบดัน า้เสยี เทศบาลเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 11,090,100                   

ค่าควบคุมงาน 404,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานสรา้งระบบรวบรวม และบ าบดัน า้เสยี 

เทศบาลเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 404,200                      

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการขยะในระดบัจงัหวดั 18,370,000                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการขยะ 18,370,000                

งบอดุหนุน 18,370,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,370,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ 

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ ยอนิทรีย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เสยีว จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 18,370,000                   

กรมป่าไม ้ 12,607,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 139,800                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 139,800                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 139,800                   

งบลงทนุ 139,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 139,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 139,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัศรีสะเกษ กโิลเมตร 4 20,600                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดัศรี ไร่ 202 119,200                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,704,800                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 357,000                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 357,000                   
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งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัศรีสะเกษ กโิลเมตร 50 257,000                      

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดัศรี หมู่บา้น 2 100,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 5,347,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 359,800                   

งบลงทนุ 359,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 359,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 359,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัศรีสะเกษ กโิลเมตร 70 359,800                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 638,000                   

งบลงทนุ 638,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 638,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 638,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัศรีสะเกษ กลา้ 220000 638,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 4,350,000                 

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนเพาะช า จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรูเ้พาะช ากลา้ไม ้

จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 150,000                      

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 4,080,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัศรีสะเกษ หมู่บา้น 90 1,080,000                    

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

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,762,500                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 6,762,500                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 2,827,000                 

งบลงทนุ 2,827,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,827,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,827,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัศรีสะเกษ กลา้ 60000 174,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัศรีสะเกษ กลา้ 35000 266,000                      

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

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 360 342,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 100 49,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 900 918,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,644,400                 
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งบลงทนุ 2,644,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,644,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,644,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัศรีสะเกษ กลา้ 554000 1,606,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัศรีสะเกษ กลา้ 74000 562,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัศรีสะเกษ กโิลเมตร 3 15,400                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 2 1,000                         

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 450 459,000                      

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 1,291,100                 

งบลงทนุ 1,291,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,291,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,291,100                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัศรีสะเกษ กลา้ 145900 423,100                      

รายการระดบัที1่: จดัสรา้งสวนสาธารณะเพือ่สิง่แวดลอ้มในชมุชนเมอืง 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 868,000                      

กระทรวงพลงังำน 12,855,000                

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 12,855,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,855,000                

บริหารจดัการแผนพลงังาน 12,855,000                

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 12,855,000                

งบลงทนุ 12,855,000                

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา 

ส านกังานพลงังานจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,830,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,830,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานพลงังานจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ แห่ง 1 12,830,000                   

กระทรวงมหำดไทย 693,918,600               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 5,698,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 358,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 358,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 358,000                   

งบรายจ่ายอื่น 358,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 358,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,500,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,500,000                 

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                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 27,517,600                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 7,515,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 7,515,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 7,515,800                 

งบลงทนุ 7,515,800                 

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน คนั 1 1,920,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.อทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 19,936,500                

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 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 ์ศูนย์

ด ารงธรรมอ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 1,288,000                    

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 18,648,500                

การบริหารงานอ าเภอ 18,648,500                

งบลงทนุ 18,648,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,648,500                   
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,735,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 306,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 748,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 318,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 376,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครองอ าเภอน า้เกลี้ยง 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่งที่วา่การอ าเภอโนนคูณ 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 104,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้น คสล. บา้นพกันายอ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 75,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกันายอ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 87,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ แห่่ง 1 741,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 473,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรี แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,192,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุเฉลมิพระเกยีรติฯ 60 ปี อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 434,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรบริเวณที่วา่การอ าเภอราษไีศล จงัหวดั แห่ง 1 765,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 166,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 277,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานและถนนบริเวณที่วา่การอ าเภอศรีรตันะ 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 521,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งบริเวณที่วา่การอ าเภอศิลาลาด จงัหวดั แห่ง 1 483,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอประชมุอ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 498,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นบริเวณแท่นประดษิฐาน ร.5 อ าเภออทุุมพร

พสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาน คสล. สวนสุขภาพอ าเภออทุุมพรพสิยั 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 322,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,913,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 871,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้รอบที่วา่การอ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 996,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. กองรอ้ย อส.อ าเภอกนัทรารมย ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 487,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. บา้นพกันายอ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 447,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้หอประชมุอ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรี แห่ง 1 423,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงคอ์ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 579,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้สาธารณะหอประชมุอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บริเวณหอประชมุอ าเภอภูสงิห ์ แห่ง 1 558,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้และโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอเมอืงจนัทร ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้บา้นพกันายอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 411,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอศิลาลาด 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 182,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ขา้งหอประชมุอ าเภออทุุมพรพสิยั 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 378,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 65,300                     

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 65,300                     

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 65,300                     

งบลงทนุ 65,300                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,300                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 65,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 3 สาขาจงัหวดัศรีสะเกษ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ แห่ง 1 65,300                        

กรมการพฒันาชมุชน 167,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 167,000                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 167,000                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 167,000                   

งบลงทนุ 167,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 167,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 167,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอศรีรตันะ  ต าบลศรี

แกว้ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอปรางคกู่์  ต าบล

หนองเชยีงทูน อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 135,000                      

กรมทีด่นิ 456,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 456,000                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 456,000                   

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 456,000                   

งบลงทนุ 456,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 456,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 70,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 386,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

เมอืงคง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 386,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 10,265,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,265,000                

โครงการฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 10,265,000                

ฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 10,265,000                

งบลงทนุ 10,265,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,265,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,265,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองปลาตอง พรอ้มวางท่อระบายน า้ จ านวน 5 

แห่ง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบวั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ  (ปริมาณ

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 334,945 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 10,265,000                   

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 146,525,200              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 101,422,900              

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 37,750,900                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 37,750,900                

งบลงทนุ 37,750,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,750,900                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนจงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 9,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 28,150,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเมอืงโคกจาน อ าเภออทุุมพร

พสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะที่ 2 แห่ง 1 28,150,900                   

โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 29,680,000                

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 29,680,000                

งบลงทนุ 29,680,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,680,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,680,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 29,680,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 33,992,000                

วางและจดัท าผงัเมอืง 22,500,000                

งบรายจ่ายอื่น 22,500,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัศรีสะเกษ ผงั 1 22,500,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 11,492,000                

งบรายจ่ายอื่น 11,492,000                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 11,492,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 40,017,300                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 40,017,300                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 40,017,300                

งบลงทนุ 40,017,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,017,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,017,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้เสยีว บา้นสงยาง หมู่ที่ 5, 11 

ต าบลกงุ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ ความยาว 769 เมตร แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าหว้ยทบัทนั บา้นโนนสาวสวย หมู่ที่

 5, หมู่ที่ 11 ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ความยาว 300 แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมหว้ยขะยงุ หวัสะพาน หมู่ที่ 6 ต าบล

โนนสงั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ความยาว 715 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,085,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 5,085,000                 

บริการดา้นช่าง 5,085,000                 

งบลงทนุ 5,085,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,085,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,085,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ แห่ง 1 5,085,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 503,289,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,942,600                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,942,600                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,942,600                 

งบลงทนุ 1,942,600                 

ครุภณัฑ์ 1,942,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 486,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 22 486,200                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั ตู ้ 22 94,600                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั ตู ้ 22 121,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรี

สะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 44 74,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 22 63,800                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั ชดุ 44 132,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,456,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 22 1,456,400                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 22 484,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

 ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 22 352,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ 

ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 22 198,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ ชดุ 44 167,200                      
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รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะ เครื่อง 44 255,200                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 500,143,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 15,412,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 15,412,000                

งบอดุหนุน 15,412,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,412,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 15,412,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกกประสงค ์ขนาดกวา้ง 30 เมตร 

ยาว 50 เมตร บา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 2 ต าบลพยหุ ์องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,405,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามฟตุบอล ขนาด

กวา้ง 73 เมตร ยาว 110 เมตร ลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 10 

เมตร ยาว 32 เมตร ภายในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนเขวา หมู่ที่

 2 ต าบลโพนเขวา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนเขวา อ าเภอเมอืงศรีสะ แห่ง 1 2,958,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามฟตุบอล ขนาด

กวา้ง 83 เมตร ยาว 120 เมตร สนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19 เมตร 

ยาว 32 เมตร{{LF}}บา้นอาลยั หมู่ที่ 7 ต าบลสุขสวสัดิ์ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสุขสวสัดิ์ อ  าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,313,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 52 เมตร 

ยาว 52 เมตร บา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลศรีส าราญ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลศรีส าราญ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,254,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 60 เมตร ยาว 75 เมตร

 บา้นหนองโน หมู่ที่ 14 ต าบลน า้ค า เทศบาลต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 931,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 40 

เมตร โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั 2 หว้ยคลา้   (พรหมเรก อนุสรณ์) หมู่

ที่ 11 ต าบลหมากเขยีบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมากเขยีบ อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 660,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 73 เมตร ยาว 110 

เมตร บา้นขนุหาญ หมู่ที่ 1 ต าบลขนุหาญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุ

หาญ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,923,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 26 เมตร 

ยาว 46 เมตร โรงเรียนบา้นเกิ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกงุ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกงุ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานแอโรบคิ ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 40 

เมตร หนองหลม่ หมู่ที่ 7 ต าบลบงึบูรพ ์เทศบาลต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึ แห่ง 1 417,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 13 เมตร 

ยาว 22 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลหวา้นค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า 

อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 17 เมตร ยาว 30 เมตร  

  หมู่ที่ 5 ต าบลดูน เทศบาลต าบลกนัทรารมย ์อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั แห่ง 1 1,838,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 43,936,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 19,763,000                

งบอดุหนุน 19,763,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,763,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 19,763,000                   
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รายการระดบัที2่: พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้หนองขมกุ หมู่ที่ 2 บา้นกนัจาน

ต าบล กดุเสลา มปีริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 23,364 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 806,000                      

รายการระดบัที2่: พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้หนองผ า หมู่ที่ 9 บา้นซะวาซอ 

มปีริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 25,289.60 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 953,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกปรบัแต่งพรอ้มลงหนิยาแนวหนองน า้ หมู่ที่ 5 

ต าบลดูน มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลกนัทรารมย ์อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,774,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกร่องสะแบงตอนบน บา้นบกขี้ยาง หมู่ที่ 4 

ต าบลหนองหวัชา้ง มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,560 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 1,521,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองตะก า หมู่ที่ 8 บา้นยางชมุภูมติ ารวจ 

ต าบลหว้ยส าราญ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,836 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,178,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองหวัชา้ง หมู่ที่ 9 บา้นขนุนตาวงั ต าบลหว้ย

ส าราญ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,576 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,581,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองไผ่ บา้นโนนแดง หมู่ที่ 7 ต าบลโพธิ์วงศ ์

มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 7,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพธิ์วงศ ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 897,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยละลม บา้นติ้ว หมู่ที่ 6 ต าบลไพรบงึ มี

ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 30,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,297,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกแกม้ลงิสระหนองแกว้ บา้นหนองแกว้ หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองแกว้ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 30,656 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 1,741,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองบงึไฮ หมู่ที่ 1 บา้นเมอืงแคน ต าบลเมอืง

แคน มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 16,800 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเมอืงแคน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองร่องบ่อ (คลองอสีานเขยีว) หมู่ที่ 8 บา้น

ป่าใต ้ต าบลท่งสวา่ง มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,232 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 794,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองไผ่ (คลองอสีานเขยีว) บา้นโนนส าโรง หมู่

ที่ 7 ต าบลทุ่งสวา่ง มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 34,340.50 ลูกบาศก์

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,652,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองพระ หมู่ที่ 1 ต าบลธาตุ มปีริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 39,261 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลธาตุ อ าเภอ

วงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,909,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยทา บา้นตาเหมา หมู่ที่ 3 - บา้นโนนแก หมู่

ที่ 5 ต าบลศรีโนนงาม มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 44,000 ลูกบาศก์

เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 1,920,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกปรบัปรุงหนองกุง้ (ก าจดัวชัพชืพื้นที่ประมาณ 

20 ไร่) มปีริมาณงาน 32,000 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลโคกจาน 

อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,140,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 24,173,000                

งบอดุหนุน 24,173,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,173,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 24,173,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,11,14 บา้นจาน ต าบลจาน  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 9,310,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 758 เมตร และขยายเขตไฟฟ้า บา้นนาด ีหมู่ที่ 9 

ต าบลผกัแพว องคก์ารบริหารส่วนต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์ แห่ง 1 5,071,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น บา้นคูบ หมู่ที่ 

3,4,9 ต าบลคูบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (โดยวางท่อ

เมนต)์ บา้นสวาย - สนวน หมู่ที่ 2 ภายในเขตเทศบาลต าบลไพรบงึ  

เทศบาลต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 965,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น บา้นหนองอารี บา้นลาว

เดมิ บา้นหนองสมิ หมู่ที่ 1,3,9 ต าบลดนิแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ดนิแดง อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 727,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 11บา้นเวยีงนอ้ย ต าบลซ า  องคก์ารบริหารส่วนต าบลซ า

 อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บา้นโนนมะนาว ต าบลซ า  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลซ า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บา้นสรา้งแกว้ ต าบลสรา้งป่ี  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสรา้งป่ี อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,146,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น บา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 12

 บา้นไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 บา้นบวกแต ้หมู่ที่ 10 ต าบลบุสูง  เทศบาล

ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,613,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 

11,14,4,10,9,3 ต าบลธาตุ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลธาตุ อ าเภอวงัหนิ แห่ง 1 506,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นแต ้ต าบลแต ้ เทศบาลต าบลแต ้อ าเภออทุุมพร แห่ง 1 1,835,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บา้นกระต า่ ต าบลแต ้ เทศบาลต าบลแต ้อ าเภอ

อทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 7,245,200                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 7,245,200                 

งบอดุหนุน 7,245,200                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,245,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 7,245,200                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกระ

แซงเมอืงใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 18 

กระแชงใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแจง

แมง องคก์ารบริหารส่วนต าบลช า อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 4 

ทุ่งใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 1 

โคก องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

ส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศูนยบ์า้น

สนัติสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 3 

นา องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 4 

โศกขามป้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูผาหมอก อ าเภอกนัทรลกัษ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 7 

คลองทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลรุง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 12 

โคกพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 2 

ภูมซิรอล องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

แสนสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

ออ้ม (84 พรรษา) เทศบาลเมอืงกนัทรลกัษ ์อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักระบี่ 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัตระ

กาศ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเดยีงนอ้ย โนนใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืง อ าเภอกนัทร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันาขน

วน องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัขนาว

ราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่งศรี

นวล เทศบาลต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสวนกลว้ย เทศบาลต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจาน

คุณาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจนั

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันารงั

การวราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองรุง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบงึ

มะลู องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

อนุบาลกนัทรารมย ์เทศบาลต าบลกนัทรารมย ์อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 5 

ค าเมย เทศบาลต าบลกนัทรารมย ์อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 7 

บา้นหนองม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

หนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

สระสมิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทาม อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ละทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลละทาย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองหวัชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวัชา้ง 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นพะแนง องคก์ารบริหารส่วนต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง อ าเภอกนัทรารมย ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวันอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นคลอ้มติรภาพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่ อ าเภอกนัทรารมย ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีมงั

คลาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

นางกวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

บวัไชยวาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสงั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเมอืงนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสงา่ว

ราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลอปีาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลอปีาด อ าเภอกนัทรา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโดด เทศบาลต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 1 

ผอื เทศบาลต าบลผอืใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 1 

เสยีว องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสยีว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 5 อี

เซ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอเีซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นจาน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองมา้ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 6 

เสลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 4 

เดื่อท านบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาอดุ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัค่าย

นิคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 3 

ตาเบา๊ะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 8 

จนัลม องคก์ารบริหารส่วนต าบลลมศกัดิ์ อ  าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 6 

ศรีสะอาด เทศบาลต าบลศรีสะอาด อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

อาวอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 6 

นิคมซอยกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองสุด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเสอื อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นกฤษณา องคก์ารบริหารส่วนต าบลกฤษณา อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกนัทรารมย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกนัทรารมย ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลจะกง องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะกง อ าเภอขขุนัธ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นองั

กลุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลใจด ีอ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ตะเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน  อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โนนดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจน็ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

จนัทราปราสาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาท อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เสลานา

กอ๊ก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

กระโพธิ์ช่างหมอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดองก าเมด็ อ าเภอขขุนัธ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไทย

เทพนิมติร เทศบาลต าบลเมอืงขขุนัธ ์(หว้ยเหนือ) อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสะเดาใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดาใหญ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีตระกูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีตระกูล อ าเภอขุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ปราสาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยใต ้อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยเหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยเหนือ อ าเภอขุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นศิริขนุหาญ เทศบาลต าบลขนุหาญ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศาลา

 (บา้นส)ิ เทศบาลต าบลขนุหาญ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล 

1 กระเบาะตะหลงุ เทศบาลต าบลกระหวนั อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักนัจด

 เทศบาลต าบลกระหวนั อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู8่ ตา

เอกใหม่ เทศบาลต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักนัทร

อมอดุม เทศบาลต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู4่ 

บา้นแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุหาญ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับกั

ดอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุพรรณรตัน ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โนนแฝก องคก์ารบริหารส่วนต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 2 

เขวา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์วงศ ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 5 

น า้ตกหว้ยจนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยจนัทร ์อ าเภอขนุหาญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ไพร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองบวั เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ที่ 1 หมู่

11 บา้นแต ้เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 3 

บา้นกดุนาแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูฝ้าย อ าเภอขนุหาญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลส ิเทศบาลต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 2 

หนองปลาเขง็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ  าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองสนม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่กวาง อ าเภอโนนคูณ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

พทิกัษษ์ณิธรรมนิเวศน ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

หนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

ดนิด า องคก์ารบริหารส่วนต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 8 

เป๊าะ (ศูนยเ์ทศบาล) เทศบาลต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเป๊าะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึบูรพ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 11 

หนองงูเหลอืม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเบญจลกัษ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นสรา้งเมก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลกัษ ์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

เสยีว องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองบวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลกัษ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าคลอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 11 

ตูม องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 2 

ส าโรงปราสาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางคกู่์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิริ

สวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเชยีงทูน อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปรางคกู่์ เทศบาลต าบลปรางคกู่์ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

กระต่ายด่อน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมอ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสนาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพมิาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนนดู่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่  อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักอก

หวาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแคน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพมิายเหนือ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้นกู่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

กะด ึองคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 7 

ร่องสะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หวา้ทบัทยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัต าแย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าแย อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

กรุง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเพก็ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองคา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคา้ อ าเภอพยหุ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพยหุ ์เทศบาลต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปะอาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสุขสวสัดิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัดิ์ อ  าเภอไพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

อารี องคก์ารบริหารส่วนต าบลดนิแดง อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไพร

บงึ เทศบาลต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัส าโรง

พลนั เทศบาลต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลส าโรงพลนั เทศบาลต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนปูน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนปูน อ าเภอไพรบงึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เฉลมิพระ

เกยีรติ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพรบงึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพรบงึ

 อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 1 

โคกตาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นลมุพกุคลองแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 1 

นาตราว องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงรกั อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ระเป๊าะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไพร

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันา

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นละลม องคก์ารบริหารส่วนต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยตึก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยตา

มอญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ท านบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 3 

วดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาโกน อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

แคนใหญ่ เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปลา

ซวิ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 1 คู

ซอด องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูซอด อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองคู องคก์ารบริหารส่วนต าบลจาน  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 1,7

 ตะดอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะดอบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 6 

โนนแกด องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ม อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อารมณ์ เทศบาลต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 1 

โพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        



67 / 187

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพนขา่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนขา่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หญา้ปลอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 2,3

 หนองแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 1 

หนองครก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 2 

หนองไฮ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 6 

กา้นเหลอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศูนยโ์นน

ส านกั เทศบาลเมอืงศรีสะเกษ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพน

คอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนคอ้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลซ า องคก์ารบริหารส่วนต าบลซ า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กอก-โนนสงัข ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนเขวา อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 10 

ยางชมุนอ้ย เทศบาลต าบลยางชมุนอ้ย อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยาง

ชมุนอ้ย เทศบาลต าบลยางชมุนอ้ย อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 7 

คอนกาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนกาม อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 7 

โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึบอน อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นลิ้นฟ้า องคก์ารบริหารส่วนต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

กดุเมอืงฮาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุเมอืงฮาม อ าเภอยางชมุนอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยาง

ชมุใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางชมุใหญ่ อ าเภอยางชมุนอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

คูณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 5 คู

สระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 12 

หนองหวัลงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงคง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 8 

บงึหมอกนอ้ย เทศบาลต าบลสม้ป่อย อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 14 

ผึ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองหม ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหม ีอ าเภอราษี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดู่คอ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบวัหุ่ง เทศบาลต าบลบวัหุ่ง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นโต่งโตน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอึง่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นจกิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกิสงัขท์อง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลด่าน องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่าน อ าเภอราษไีศล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงคง เทศบาลต าบลเมอืงคง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัด่าน

นอกดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งป่ี อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเมอืงแคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงแคน อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวา้นค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า อ าเภอราษี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นโนนดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

กระเอนิ เทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ราษฎรท์รงธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ทุ่ง เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันิคม 

2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองคู   องคก์ารบริหารส่วนต าบลธาตุ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

หนองทุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเจา้

ทุ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศรี

แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีแกว้ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

พงิพวย องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงิพวย อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

งาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

กระหวนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสือ่งขา้ว อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสะพงุ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะพงุ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ส าโรงระว ีเทศบาลต าบลศรีรตันะ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองบวัทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระเยาว ์อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองกนัจง-บา้นไฮ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอศรีรตันะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 2 

บา้นโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลกีลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโจดม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองบวัดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัดง อ าเภอศิลาลาด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

กงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงุ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกงุ (บา้นสงยาง) องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงุ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักลว้ย

กวา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลว้ยกวา้ง อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพะวร 

เทศบาลต าบลจานแสนไชย อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 10 

บา้นหนองแสนไชย เทศบาลต าบลจานแสนไชย อ าเภอหว้ยทบัทนั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 7 

ออ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงหลวง อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ประชาสงัสรรค ์เทศบาลต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ปราสาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลผกัไหม องคก์ารบริหารส่วนต าบลผกัไหม อ าเภอหว้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสรา้ง

เรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองจนิดานอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลกา้นเหลอืง อ าเภออทุุมพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลขะ

ยูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลขะยูง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพน

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแขม อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโคกจาน เทศบาลต าบลโคกจาน อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 9 

โนนนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหลา่ม อ าเภออทุุมพรพสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 1 

แต ้เทศบาลต าบลแต ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 9 

ทุ่งไชย องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งไชย อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 6 

บอนใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไตร

มาศ องคก์ารบริหารส่วนต าบลรงัแรง้ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 2 

ก าแพง เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 9 

สวนฝ้าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง  อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 2 

หนองหา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหา้ง อ าเภออทุุมพรพสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 1 

หวัชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัชา้ง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองเหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเกษ อ าเภออทุุมพรพสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นก่อ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนนดู่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอหีล  า่ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอะ

ลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแข ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ปะอาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะอาว อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลก าแพง เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลอทุุมพรพสิยั เทศบาลต าบลอทุุมพรพสิยั อ าเภออทุุมพรพสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

วารีรตันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เกลี้ยง อ าเภอน า้เกลี้ยง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัน า้

เกลี้ยง องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เกลี้ยง อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขนิ 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

เขนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

สนาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับวัระ

รมย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

คูบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ละเอาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลละเอาะ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 56,988,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 56,988,000                

งบอดุหนุน 56,988,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 56,988,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,750,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 4,750,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลยางชมุนอ้ย อ าเภอยางชมุนอ้ย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอกนัทรา คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอ คนั 1 950,000                      
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาณกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัดิ์ อ  าเภอไพรบงึ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลผอืใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 52,238,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 52,238,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดั 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 าบลทุ่งสวา่ง 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 าบลดวนใหญ่ 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 าบลโพนยาง 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 าบลธาตุ อ าเภอวงัหนิ 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 าบลยางชมุใหญ่ 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 าบลหนองหวา้ 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 าบลหนองฮาง 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 เทศบาลต าบลกนัทรารมย ์อ าเภอกนัทรา คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่

 170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งป่ี อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะอาว 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 าบลท่าคลอ้ 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 เทศบาลต าบลเมอืงคง อ าเภอราษไีศล 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 าบลน า้เกลี้ยง 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 ์แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูผาหมอก คนั 1 2,119,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ 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 าบลซ า อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงศรีสะเกษ อ าเภอเมอืงศรีสะ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 376,562,000              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 349,353,000              

งบอดุหนุน 349,353,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 349,353,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 349,353,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ 68-010 สายบา้นเกาะแกว้สนัติธรรม หมู่ที่ 11 ต าบลดูน กวา้ง 4 

เมตร ยาว 772 เมตร หนา 0.15 ไหลทางขา้งละ 0.25 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 1,852,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ 68-001 สายบา้นหนองมะแซว หมู่ที่ 8 ต าบลดูน กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขา้งละ 0.25 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 815,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ111-02 สายบา้นสวนฝ้าย หมู่ที่ 5 - บา้นเกาะ หมูที่ 6 ต าบลผกั

แพว กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,210 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 7,311,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ111-04 สายบา้นอตูี ้หมู่ที่ 14 -บา้นหนองขนุ หมู่ที่ 3 ต าบลผกัแพว

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 3,008,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ศก.ถ.140-09 สายบา้นเมอืงนอ้ย หมู่ที่ 6-บา้นหนองเทา หมู่ที่ 9 

ต าบลเมอืงนอ้ย มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,365 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 4,399,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.140-05 สายบา้นหนองมขุ หมู่ที่ 5 -บา้นหนองน า้เตา้ หมู่ที่ 4,10 

ต าบลเมอืงนอ้ย มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,803 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 4,280,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางเดมิ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ

 192-25 สายบา้นหนองแวง-บา้นแสงใหญ่ ต าบลหนองแวง กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 7,629,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ.196-01 สายทางบา้นหนองหวัชา้ง หมู่ที่ 5-บา้นเลงิ

แฝก หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหวัชา้ง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,600 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะ สาย 1 4,113,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางปูแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตบนพื้นทางดนิ

ซเีมนต ์รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ216-04 สายบา้นทุ่งม ัง่ -บา้นทนั 

ต าบลอปีาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอปีาด อ าเภอกนัทรารมย ์ สาย 1 7,303,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเดมิ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ศก.ถ 216-01 สายบา้นอปีาด - บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 1 ต าบลอี

ปาด มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,640 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอี

ปาด อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 8,856,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ 28-003 บา้นกฤษณา หมู่ที่ 1 (สายไปโรงเรียนบา้นป่าใต)้ ต าบล

กฤษณา กวา้ง 5 เมตร ยาว176 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกฤษณา อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ 28-002บา้นพรมแสง หมู่ที่ 3 (สายไปบา้นหนองเขง็) ต าบลกฤษณา

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกฤษณา อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ91-003 สายบา้นทุ่งตาล หมู่ที่ 9-ทางหลวงหมายเลข 24 ต าบล

นิคมพฒันา กวา้ง 6 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้ง

ละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา อ าเภอขขุนัธ ์ สาย 1 2,821,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.165-05 สายวดัส าโรงสูง-บา้นเรียม หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยเหนือ กวา้ง

 5 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.20 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 3,078,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ165-01 สายบา้นวดัรา้ง-บา้นโคกส าราญ หมู่ที่ 12 ต าบลสะเดาใหญ่

 จ านวน 4 ช่วง พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,860 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 9,539,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.23-003 สายบา้นโสนพฒันา-แยกทางหลวงหมายเลข 24 หมู่ที่ 22

 ต าบลโสน กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 9,215,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.23-009 สายแยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นอาวอย หมู่ 2 

ต าบลโสน กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 5,946,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางปูแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ 04-001 สายบา้นจะเนียว - บา้นระหาร หมู่ที่ 11

 ต าบลกระหวนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 850 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร 

เทศบาลต าบลกระหวนั อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 3,570,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.06-008 สายบา้นตาเอกใหม-่บา้นโนนลดั หมู่ที่ 8 ต าบลกนัทรอม 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลกนัทรอม 

อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 828,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.06-007 สายบา้นกนัทรอมใต ้- บา้นจองกอ หมู่ที่ 4 ต าบลกนัทร

อม กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบล

กนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 9,127,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.17-008 สายบา้นพอก -เขตบา้นสนวน ต าบลโพธิ์กระสงัข ์พื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 9,250 ตารางเมตร เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ สาย 1 5,190,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.17-003 สายบา้นบก -บา้นปรือใหญ่ กวา้ง 5 ยาว 3,700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,500 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

โพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.117-06 สายบา้นทุ่งเลน ต าบลพราน - บา้นต าหนกัไทร ต าบลบกั

ดอง หมู่ที่ 7 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,240 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 8,471,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตเสริมเหลก็ 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ.117-04 สายบา้นอาราง ต าบลพราน -บา้นภู

ฝ้าย ต าบลภูฝ้าย หมู่ที่ 1 กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,240 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 9,927,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ130-02 สายบา้นโนนสะอาด - บา้นช าเขยีน หมู่ที่ 10 ต าบลไพร 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 3,143,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.130-01 สายบา้นโนนปญัญา-บา้นซ าสะโหมง หมู่ที่ 11 ต าบลไพร 

จ านวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,475 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 4,701,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ46-007 สายบา้นโนนชมพู หมู่ที่ 10 -บา้นสะเต็ง หมู่ที่ 1 ต าบลคูบ

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,475 หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบ

 อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 7,096,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ46-001 สายบา้นหนองแวง หมู่ที่ 5 -สะพงุ หมู่ที่ 6 ต าบลคูบ กวา้ง

 6 เมตร ยาว 403 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบ 

อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 1,394,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.174-02 สายบา้นเสยีว หมู่ที่ 1-บา้นหนองคู หมู่ที่ 8 ต าบลเสยีว 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 5,150,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.174-03 สายบา้นเสยีวใต ้หมู่ที่ 7 -บา้นโนนใหญ่ หมู่ที่ 11 ต าบล

เสยีว กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 5,150,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.28-004 สายบา้นกู่ หมู่ที่ 1 -บา้นไฮนอ้ย หมู่ที่ 3 ต าบลกู่ กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.20 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 5,040,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ 78-002 สายทางบา้นกระแซง-บา้นหนองเมก็ หมู่ที่ 2 ต าบลแย 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ

 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าแย อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 2,147,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ 78-00 สายทางบา้นหนองนาทอง-บา้นบวัระรมย ์หมู่ที่ 13 ต าบล

แย กวา้ง 5 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้ง

ขา้งละ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าแย อ าเภอพยหุ ์จงัหวดั สาย 1 2,147,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งขยายผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ.115-01 สายบา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 2 -บา้นหนอง

ไผ่ หมู่ที่ 12 ต าบลพยหุ ์กวา้ง 1 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพยหุ ์ สาย 1 610,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.115-09 สายบา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 2 - บา้นพยหุ ์ต าบลพยหุ ์กวา้ง 

5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลลู่กรงัขา้งละ 0.20 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 2,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.18-002 สายแยกสวาย - บา้นดองดงึ หมู่ที่ 15 ต าบลไพรบงึ กวา้ง

 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.20 

เมตร เทศบาลต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 4,931,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.18-011 สายแยกสวาย - บา้นเตีย๊ะ หมู่ที่ 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 

เทศบาลต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 4,931,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.94-005 สายบา้นกนัตรวจ หมู่ที่ 1 - เขตต าบลกฤษณา ต าบลโนน

ปูน กวา้ง 5 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนปูน อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 2,223,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.94-009 สายบา้นโนนดู่ (บา้นหนองปิงปอง) หมู่ที่ 7 - เขตต าบล

กฤษณา (วดัพระธาตุจงัเกา) กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โนนปูน อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 3,956,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.107-09 สายบา้นประอาง หมู่ที่ 11 - ไปบา้นคูสีแ่จ หมู่ที่ 7 กวา้ง 4

 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะ สาย 1 2,891,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.172-03 สายบา้นพะแวะใต ้หมู่ที่ 8 -ถนนสายพยหุ/์ขนุหาญ 

ต าบลสุขสวสัดิ์ กวา้ง 5 เมตร ยาว 876 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สุขสวสัดิ์ อ  าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 2,508,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.172-04 สายบา้นเขวา หมู่ที่ 2 -บา้นโพนปลดั ต าบลสุขสวสัดิ์ กวา้ง

 5 เมตร ยาว 1,149 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุข

สวสัดิ์ อ  าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 3,288,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.11-009 สายแยกทางหลวงชนบท ศก 4053 สายบา้นหนองโนโต ้

หมู่ที่ 14 -บา้นบุขา้วดอ หมู่ที่ 4 ต าบลน า้ค า กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,100 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.25 เมตร เทศบาลต าบลน า้ค า สาย 1 3,246,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ 59-014 สายบา้นโพธิ์ หมู่ที่ 2 -บา้นจ ัน่ หมู่ที่ 14 ต าบลซ า กวา้ง 5 

เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลซ า 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ 59-002 สายสามแยก บา้นซ า หมู่ที่ 1 -บา้นหนองอหีล  า่ ต าบลซ า 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ซ า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ 126-09 สายบา้นบก หมู่ที่ 9 - หว้ยกา้นเหลอืง กวา้ง 5 เมตร ยาว

 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.20 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพนขา่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 4,197,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ปูทบัผวิทางเดมิ

 สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 226-บา้นเหลา่แค ต าบลโพนเขวา มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 25,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพน

เขวา อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ปูทบัผวิทางเดมิ

 สายทางบา้นโพนเขวา-บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 ต าบลโพนเขวา มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,920 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนเข

วา อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 2,368,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ128-01 สายบา้นโพนคลอ้ - บา้นกุง้โงง้ หมู่ที่ 6 ต าบลโพนคอ้กวา้ง

 5 เมตร ยาว 500 หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนคอ้ 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 1,344,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ128-10 สายบา้นโพนคลอ้ - ที่สาธารณะโนนขี้เหลก็ หมูที่ 6 ต าบล

โพนคลอ้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 350 หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพนคอ้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 941,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.180-10 สายบา้นหนองแกว้ หมู่ที่ 2 -บา้นส าโรง หมู่ที่ 4 กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,515 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

แกว้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 4,187,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ.

180-06 สายแยกทางหลวง 226 บา้นโนนด ัง่ หมู่ที่ 7 - บา้นโพนววั หมู่ที่ 

10 ต าบลหนองแกว้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ สาย 1 4,140,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ93-005 สายบา้นโนนคูณ-บา้นโนนติ้ว ต าบลโนนคูณ กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 9,279,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.137-03 สายบา้นโนน หมู่ที่ 5 (แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 

2086) -บา้นยาง หมู่ที่ 6 ต าบลเมอืงแคน กวา้ง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 

หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงคง อ าเภอราษไีศล สาย 1 509,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ศก.ถ.137-04 สายบา้นกลาง หมู่ที่ 3 (ตอนต่อทางลาดยางของ

เทศบาลต าบลเมอืงคง) - บา้นเมอืงแคน ต าบลเมอืงคง กวา้ง 5 เมตร ยาว

 2,428 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงคง อ าเภอ สาย 1 7,946,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต บา้นฮ่องขา่ หมู่

ที่ 8 ต าบลหนองอึง่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองอึง่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 3,333,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.14-013 สายไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 -บา้นป่าใต ้หมู่ที่ 11 ต าบลบุสูง

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลบุสูง 

อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 4,132,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.14-017 สายบา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 12 -บา้นไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 

ต าบลบุสูง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาล

ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 3,615,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.99-002 สายบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 1 -บา้นนิคม ซอย 4 หมู่ที่ 16 

ต าบลบ่อแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 9,747,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ.99-001 สายแยกหนองบวั-บา้นโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 

ต าบลบอ้แกว้ จ านวน 6 ช่วง ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 13,800 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 6,903,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลงหนิคลกุ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ศก.ถ. 79-002 สายบา้นตูมพฒันา หมู่ที่ 2 ถงึบา้นหนองปิงโปง 

หมู่ที่ 4 ต าบลเสือ่งขา้ว กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.10 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 1,151,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ศก.ถ.79-010 สายบา้นตูมพฒันา หมู่ที่ 2 เชือ่มถนนลูกรงับา้นสบาย-

บา้นหนองปิงโปง ต าบลตูม กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.10 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 1,201,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ศก.ถ.32-001 สายแยกทางหลวงชนบท ศก 4034 (หา้แยกสงยาง) -เขต

ต าบลคลกีลิ้ง หมู่ที่ 11 ต าบลกงุ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,855 เมตร หนา 

0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกงุ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.42-009 สายบา้นหนองศาลา-บา้นคลกีลิ้ง หมู่ที่ 10 ต าบลคลกีลิ้ง 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.25 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลกีลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 2,591,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.42-011 สายบา้นเดื่อ-บา้นกอยนอ้ย หมู่ที่ 4 ต าบลคลกีลิ้ง กวา้ง 4 

เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.25 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลกีลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 1,249,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ. 56-005 สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029

 บา้นโจดม่วง หมู่ที่ 4 ถงึเขตต าบลจกิสงัขท์อง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,825 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด สาย 1 4,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ. 56-008 สายแยกทางหลวงชนบท ศก 4029 บา้นดู่นอ้ย หมู่ที่ 9 

ถงึ แยกทางบา้นโจดม่วง - พลไว บา้นชาดโง หมู่ที่ 8 ต าบลโจดม่วง กวา้ง

 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างดนิลูกรงัขา้งละ 0.20

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 3,158,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.53-016 สายบา้นหนองแคน หมู่ที่ 4-บา้นหนองสมอน ต าบลเมอืง

หลวง กวา้ง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ

 0.00-0.30 เมตร เทศบาลต าบลจานแสนไชย อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดั สาย 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.53-014 สายบา้นมด หมู่ที่ 5 -บา้นพงพมิ หมู่ที่ 8 กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,660 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร เทศบาล

ต าบลจานแสนไชย อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 6,983,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ. 81-012 สายบา้นม่วง - บา้นซงุงู หมู่ที่ 5 ต าบลแต ้กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 600 เมตร เทศบาลต าบลแต ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 2,212,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ศก.ถ 81-011 บา้นโนนคูณ-บา้นยางบอน หมู่ที่ 2 ต าบลแต ้กวา้ง

 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลแต ้อ าเภอ

อทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 2,466,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนเสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ 37-002 สายบา้นหนองยาง หมู่ที่ 6 -

บา้นกระเบา หมู่ที่ 5 ต าบลขะยูง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขะยูง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดั สาย 1 3,540,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนเสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ 37-005 สายบา้นโพนเมอืง หมู่ที่ 7 -

บา้นห่องไหล หมู่ที่ 8 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,342 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขะยูง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 2,850,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.84-004 สายบา้นโนนแดง โนนม่วง หมู่ที่ 7 เชือ่มต่อระหวา่ง 

ต าบลทุ่งไชย-ต าบลโคกจาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งไชย อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะ สาย 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตทบัถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็เดมิ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ.84-001 สายหนา้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งไชย หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งไชย กวา้ง 5 เมตร ยาว

 769 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งไชย อ าเภอ สาย 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ 109-01 สายบา้นดู่ หมู่ที่ 4-บา้นบุ่ง หมู่ที่ 12 ต าบลปะอาวกวา้ง 4 

เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะอาว

 อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 8,045,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ.217-17 สายแยกลาดยางทางหลวงหมายเลข 226 -

บา้นโนนสูง และสายบา้นสมอ - บา้นโนนสูง ต าบลอหีล  า่ มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 6,870 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอหีล  า่ อ าเภอ สาย 1 1,689,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ.126-05 สายบา้นกดุโงง้ หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 10 ต าบล

โพนขา่ กวา้ง 7 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโพนขา่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 3,678,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ปรบัปรุง

คุณภาพดว้ยยางธรรมชาติและคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ศก.ถ.88-001 สายแยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 220 บา้นนากกโก-

บา้นดงยาง หมู่ที่ 16 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,727 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลธาตุ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ. 28-001 สายบา้นพอกนอ้ย หมู่ที่ 9 ต าบลกู่ กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,500 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีษะเกษ สาย 1 4,860,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ศก.ถ. 129-02 สายทางบา้นหนองแคน หมู่ที่ 6 ต าบล

โพนยาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 6,240 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนยาง อ าเภอวงั สาย 1 4,151,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 17,194,500                

งบอดุหนุน 17,194,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,194,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 17,194,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,189,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีมงัคลาราม องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแดง (สปช.เดมิ) องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียนบา้นคลอ้มติรภาพที่ 226

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่ อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,940,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ  าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลวงัหนิ (รวมศูนย)์ 

เทศบาลต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,064,600                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลตองปิด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลโคกจาน สงักดั

เทศบาลต าบลโคกจาน อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 7,909,500                 

งบอดุหนุน 7,909,500                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,909,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนบา้นบากเรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงคง 

อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 2,105,000                 

งบอดุหนุน 2,105,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,105,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 2,105,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นพระ หมู่ที่ 

2 (จากบา้นนอ้ยดงเมอืง หมู่ที่ 9 - บา้นหนองฮู หมู่ที่ 3) ต าบลอเีซ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอเีซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 366,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นพระ หมู่ที่ 

2 (จากบา้นแปะ หมู่ที่ 4 - บา้นอรุณรุงษ ีหมู่ที่ 11) ต าบลอเีซ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลอเีซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 404,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า หนองกดุฮ ี

หมู่ที่ 1 บา้นโพธ ์ต าบลโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองบวั

ดง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบวัดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัดง 

อ าเภอสลิาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 583,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นอะลาง หมู่

ที่ 9 บา้นอะลาง ต าบลโคกจาน เทศบาลต าบลโคกจาน อ าเภออทุุมพร

พสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 425,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,204,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,204,000                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 714,400                   

งบลงทนุ 714,400                   

ครุภณัฑ์ 714,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 714,400                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบล

เมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 5 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ เครื่อง 4 114,400                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 489,600                   
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งบลงทนุ 489,600                   

ครุภณัฑ์ 489,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 489,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ 

ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบล

เมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 12 132,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 12 45,600                        

กระทรวงยตุธิรรม 7,466,900                 

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 50,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 50,500                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 50,500                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 50,500                     

งบลงทนุ 50,500                     

ครุภณัฑ์ 50,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรี ตู ้ 3 24,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 18,000                        

กรมราชทณัฑ์ 7,416,400                 

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 าจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรี เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

อ าเภอกนัทรลกัษ ์ ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 449,800                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 4,918,000                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 4,918,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 4,918,000                 

งบลงทนุ 4,918,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,918,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,918,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าอ าเภอ

กนัทรลกัษ ์ ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 3,489,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

ศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,428,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 2,039,100                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 757,800                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 757,800                   

งบลงทนุ 757,800                   

ครุภณัฑ์ 757,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 757,800                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอกนัทรลกัษ ์ ต าบลกระแชง 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอกนัทรลกัษ ์ ต าบลกระแชง 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอกนัทรลกัษ ์ ต าบลกระแชง 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอกนัทรลกัษ ์ 

ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารรางเลือ่น แบบพวงมาลยัมอืหมนุ ชนิด 9 ช่อง 

เรือนจ าอ าเภอกนัทรลกัษ ์ ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 2 428,800                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ เรือนจ าอ าเภอกนัทรลกัษ ์ ต าบลกระแชง อ าเภอ

กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 12,100                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 1,281,300                 

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 1,281,300                 

งบลงทนุ 1,281,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,281,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,281,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงคฝ่์ายการศึกษา เรือนจ าอ าเภอ

กนัทรลกัษ ์ ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,281,300                    

กระทรวงแรงงำน 3,395,900                 
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กรมการจดัหางาน 738,900                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 429,900                   

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                         
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 373,300                   

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 359,800                   

งบด าเนินงาน 359,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 356,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 352,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 352,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,600                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,587,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,587,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,587,000                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 1,507,000                 

งบลงทนุ 1,507,000                 

ครุภณัฑ์ 1,507,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,507,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิ ขนาด 250 แอมป์ ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพลาสม่า ขนาด 100 แอมป์ ต าบลโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบหวัฉีดเครื่องยนตด์เีซล  ต าบลโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องประจไุฟแบตเตอรี่และช่วยสตารท์  ต าบลโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดักระบอกสูบ  ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ

 จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงดนัน า้มนัเชื้อเพลงิรถจกัรยานยนตห์วัฉีด  

ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตด์เีซลเทอรโ์บ  ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ

 จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัก าลงัอดัส าหรบัรถจกัรยานยนต ์ต าบลโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหเ์ครื่องยนตห์วัฉีดรถจกัรยานยนต ์ต าบล

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัละเอยีดส าหรบัช่างยนต ์ ต าบลโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุประแจวดัแรงบดิ  ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: ไทมิง่ไลทเ์ครื่องยนตแ์กส๊โซลนีแบบดจิติอล  ต าบลโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: แผงปฏบิตัิงานวงจรไฟฟ้าส าหรบัรถจกัรยานยนต ์ ต าบล

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตฝึ์ก 4 จงัหวะ ขนาดไม่ต า่กวา่ 120 ซซี ี

ระบบหวัฉีดอเิลก็ทรอนิกส ์ ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ คนั 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ประแจลมขนาดหวัขบั 13 มลิลเิมตร ต าบลโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 9,000                         

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,080,000                 

งบลงทนุ 1,080,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,080,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคาร 6 หลงั ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,080,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 70,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 70,000                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 70,000                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 70,000                     

งบลงทนุ 70,000                     

ครุภณัฑ์ 70,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี้ ขนาด 21 ที่น ัง่ ของ  

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ

 อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 70,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 493,100                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 493,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 493,100                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 493,100                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 321,500                   

งบลงทนุ 321,500                   

ครุภณัฑ์ 136,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 130,500                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บุนวม ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบล

เมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 200 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะ

เกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 14,000                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,000                         

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

วฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ เครื่อง 1 6,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 185,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 185,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 185,000                      

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 171,600                   

งบลงทนุ 171,600                   

ครุภณัฑ์ 171,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 171,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 4 79,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 3 77,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ  

ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 15,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 2,563,806,574            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 451,392,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 2,061,600                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 2,061,600                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 2,061,600                 

งบรายจ่ายอื่น 2,061,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 2,061,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,869,300                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 70,869,300                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 21,978,600                

งบอดุหนุน 21,978,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,978,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 8,426,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 13,552,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 48,890,700                

งบอดุหนุน 48,890,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 48,890,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 18,758,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 30,132,000                   
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แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,056,000                 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,056,000                 

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 1,056,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,056,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 1,056,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 371,281,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 371,281,000              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 37,129,100                

งบอดุหนุน 37,129,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 37,129,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 6,012,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 6,236,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 24,880,300                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 334,151,900              

งบอดุหนุน 334,151,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 334,151,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 289,640,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 14,822,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 8,343,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 8,020,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 13,325,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,124,300                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,707,200                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,707,200                 

งบลงทนุ 1,707,200                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะ

เกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะ

เกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะ

เกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะ

เกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 3 12,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา   ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 443,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 443,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ   

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 443,700                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 833,300                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 833,300                   

งบลงทนุ 833,300                   

ครุภณัฑ์ 833,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 833,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 35 560,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 35 133,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะ เครื่อง 2 32,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ

 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เ 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะ เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 2,852,800                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 2,852,800                 

งบอดุหนุน 2,852,800                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,852,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 1 2,852,800                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ หอ้งสว้ม ค่ายลูกเสอืจงัหวดัศรีสะเกษ

 ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 233,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงที่พกัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (หลงัที่ 2-6) ค่าย

ลูกเสอืจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั หลงั 5 2,182,500                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารอ านวยการ ค่ายลูกเสอืจงัหวดัศรีสะเกษ

 ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 301,300                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งอาบน า้รวม (ชาย-หญงิ) ค่ายลูกเสอื

จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ หลงั 1 77,100                        

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงพระบรมราชานุสาวรีย ์ร.6 ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

ศรีสะเกษ ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 58,900                        

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 428,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 428,000                   

งบลงทนุ 428,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 428,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 428,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร กศน.อ าเภอกนัทรลกัษ ์ ต าบลน า้ออ้ม 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 428,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 303,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 303,000                   

งบลงทนุ 303,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 303,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 303,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราชกมุารี 

ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 303,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,550,025,374            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,888,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,888,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,888,154                 

งบด าเนินงาน 2,888,154                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,888,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,888,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเบญจ

ลกัษพ์ทิยา ต าบลเสยีว อ าเภออ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเขือ่นชา้ง

วทิยาคาร ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,096,164,140            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,062,589,800            

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,062,589,800            

งบอดุหนุน 1,062,589,800            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,062,589,800               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 196732 1,062,589,800               

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 196732 145,649,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 196732 74,080,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 196732 77,398,700                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 196732 125,762,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 196732 639,699,500                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 33,574,340                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 16,437,200                

งบลงทนุ 16,437,200                

ครุภณัฑ์ 7,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นภูเงนิ(อนิทรสุขศรีราษฎรส์ามคัคี) ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกระบี่ ต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเพก็ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเมอืงคง(คงคาวทิยา) ต าบลเมอืงคง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแทงวทิยา ต าบลซ า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโพนทรายโนนเรือ ต าบลหนองบวั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นผกัแพว(คุรุราษฎรร์งัสฤษฎ)์ ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเมอืงนอ้ยหนองมขุ ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกอกหวันา ต าบลหนองแกว้ อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นช าแจงแมง ต าบลช า อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปราสาท ต าบลปราสาท อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปรือใหญ่ ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นหวัเสอื ต าบลหวัเสอื อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นส าโรงตาเจน็ ต าบลส าโรงตาเจน็ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห)์ ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแสงเมอืงแคน ต าบลเมอืงแคน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นด่าน(รฐัราษฎรพ์ฒันา) ต าบลด่าน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นยางเออืด ต าบลส าโรง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นอหีล  า่(ราษฎรนุ์สรณ์) ต าบลอีห่ล  า่ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคอ้โนนเพก็ ต าบลรงัแรง้ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโพธิ์กระสงัข ์ต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกราม ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกระเบา ต าบลโนนสูง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตาเอก ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสนาย ต าบลพมิาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขี้นาค ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเวาะวทิยาคม ต าบลเหลา่กวาง อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นศรีแกว้ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโชติพนัธุว์ทิยาสามคัคี ต าบลศรีโนนงาม อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไพรพฒันา ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโจดม่วง ต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั 2  หว้ยคลา้ ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะ ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนมธัยมโพนคอ้ ต าบลโพนคอ้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนลิ้นฟ้าพทิยาคม ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนมธัยมบกัดองวทิยา ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไผ่งามพทิยาคม ต าบลไผ่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบวัเจริญวทิยา ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโนนเพก็วทิยาคม ต าบลหนองคา้ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,837,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,837,200                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นภูเงนิ(อนิทรสุขศรีราษฎรส์ามคัคี) ต าบลภู

เงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกระบี่ ต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทร

ลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 296,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเพก็ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 239,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแทงวทิยา ต าบลซ า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโพนทรายโนนเรือ ต าบลหนองบวั อ าเภอ

กนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 324,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นผกัแพว(คุรุราษฎรร์งัสฤษฎ)์ ต าบลผกัแพว

 อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเมอืงนอ้ยหนองมขุ ต าบลเมอืงนอ้ย 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 237,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกอกหวันา ต าบลหนองแกว้ อ าเภอกนัทรา

รมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นช าแจงแมง ต าบลช า อ าเภอกนัทรลกัษ ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปราสาท ต าบลปราสาท อ าเภอขขุนัธ ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปรือใหญ่ ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นหวัเสอื ต าบลหวัเสอื อ าเภอขขุนัธ ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 360,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นส าโรงตาเจน็ ต าบลส าโรงตาเจน็ อ าเภอขุ

ขนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 246,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห)์ ต าบลหนอง

ฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเมอืงคง(คงคาวทิยา) ต าบลเมอืงคง อ าเภอราษี

ไศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแสงเมอืงแคน ต าบลเมอืงแคน อ าเภอราษี

ไศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นด่าน(รฐัราษฎรพ์ฒันา) ต าบลด่าน อ าเภอ

ราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 116,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นอหีล  า่(ราษฎรนุ์สรณ์) ต าบลอีห่ล  า่ อ าเภอ

อทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นคอ้โนนเพก็ ต าบลรงัแรง้ อ าเภออทุุมพร

พสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 177,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกราม ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดั แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกระเบา ต าบลโนนสูง อ าเภอขนุหาญ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตาเอก ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ แห่ง 1 334,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสนาย ต าบลพมิาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดั แห่ง 1 271,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นขี้นาค ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนโชติพนัธุว์ทิยาสามคัคี ต าบลศรีโนนงาม 

อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโจดม่วง ต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั 2  หว้ยคลา้ ต าบลหมาก

เขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนมธัยมโพนคอ้ ต าบลโพนคอ้ อ าเภอเมอืงศรีสะ

เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนมธัยมบกัดองวทิยา ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุ

หาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนไผ่งามพทิยาคม ต าบลไผ่ อ าเภอราษไีศล แห่ง 1 93,000                        
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบวัเจริญวทิยา ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง 

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 27,900                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนโนนเพก็วทิยาคม ต าบลหนองคา้ อ าเภอพยหุ ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 350,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 17,137,140                

งบลงทนุ 17,137,140                

ครุภณัฑ์ 17,137,140                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,897,140                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแทงวทิยา  ต าบลซ า  อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ตะดอบวทิยา  ต าบลตะดอบ  อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองโนวทิยา  ต าบลน า้ค า 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพธิ์โนนจานอลีอก  ต าบลโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเขง็เหลา่แค  ต าบลโพนเข

วา  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนคอ้ ต าบลโพนคอ้  อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลวดัพระโต  ต าบลเมอืงเหนือ 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหญา้ปลอ้ง  ต าบลหญา้ปลอ้ง 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกา้นเหลอืง  ต าบลหมากเขยีบ  

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนราชประชานุเคราะห2์9  ต าบลหนอง

ครก  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคูซอด ต าบลคูซอด  อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนแกด  ต าบลทุ่ม  อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า  อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนขา่(วนิิตวทิยาคาร)  ต าบล

โพนขา่  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกดุโงง้(สริิราษฎรบ์  ารุง)  ต าบล

โพนขา่  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแวงโพนเขวา  ต าบลโพน

เขวา  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนแย ้ต าบลหญา้ปลอ้ง  อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแกว้ส าโรง  ต าบลหนอง

แกว้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองครก  ต าบลหนองครก 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนคูณ ต าบลโนนคูณ  อ าเภอ

ยางชมุนอ้ย  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหอย-โนนดู่  ต าบลโนนคูณ 

อ าเภอยางชมุนอ้ย  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลิ้นฟ้า ต าบลลิ้นฟ้า  อ าเภอยาง

ชมุนอ้ย  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า  อ าเภอยาง

ชมุนอ้ย  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกดุเมอืงฮาม(ศิริราษฎร์

สงเคราะห)์ ต าบลกดุเมอืงฮาม  อ าเภอยางชมุนอ้ย  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคอนกาม  ต าบลคอนกาม  

อ าเภอยางชมุนอ้ย  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคอ้เมอืงแสน  ต าบลคอนกาม  

อ าเภอยางชมุนอ้ย  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบอนวทิยา  ต าบลบงึบอน  

อ าเภอยางชมุนอ้ย  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนน(รฐัประชาสงเคราะห)์  

ต าบลบงึบอน  อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      



98 / 187

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค าเนียม(ค าเนียมวทิยาคาร)  

ต าบลค าเนียม  อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบูรพา ต าบลจาน  อ าเภอกนัทรา

รมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพะแนงวทิยา  ต าบลจาน  

อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองถม่(คุรุราษฎรอ์นุสรณ์) 

ต าบลดู่  อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดูนสมิ(อสพป.8)  ต าบลดูน 

อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองบวัไชยวาน  ต าบลโนนสงั 

อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเมอืงนอ้ยหนองมขุ  ต าบลเมอืง

นอ้ย  อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกลว้ย ต าบลยาง  อ าเภอกนัทรา

รมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกอกหวันา  ต าบลหนองแกว้  

อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนทรายโนนเรือ  ต าบลหนอง

บวั  อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแวง(โสวรรณีวทิยาคม) 

ต าบลหนองแวง  อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแสงใหญ่(คุรุราษฎรบ์  ารุง) ต าบล

หนองแวง  อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลอืชยัโนนศรีไคลร่องน า้ค า  

ต าบลหนองหวัชา้ง  อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบกขี้ยาง  ต าบลหนองหวัชา้ง 

อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นจาน ต าบลจาน  อ าเภอกนัทรา

รมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหญา้ปลอ้ง(ส านกังาน

สลากกนิแบ่งสงเคราะห6์0) ต าบลจาน  อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นอาลยั ต าบลจาน  อ าเภอกนัทรา

รมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นผกับุง้ ต าบลจาน  อ าเภอกนัทรา

รมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลอ้มติรภาพที่ 226  ต าบลดู่ 

อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองมะแซว  ต าบลดูน  อ าเภอ

กนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลกนัทรารมย ์ ต าบลดูน 

อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นผึ้ง(มธุลยีป์ระชาสรรค)์  ต าบล

ทาม อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเจีย่ ต าบลทาม  อ าเภอกนัทรา

รมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสงั(โนนสงัวทิยาคาร)  ต าบล

โนนสงั  อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเกาะ ต าบลผกัแพว  อ าเภอ

กนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นผกัแพว(คุรุราษฎรร์งัสฤษฎ)์  

ต าบลผกัแพว  อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นละทาย ต าบลละทาย  อ าเภอ

กนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดนิด าเหลา่เสนไต ้ ต าบลบก 

อ าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองปลาเขง็-กอไหล ่ ต าบล

โพธิ์ อ  าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพธิ(์โพธิ์ทองวทิยา)  ต าบลโพธิ์ 

อ  าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกสะอาด  ต าบลหนองกงุ 

อ าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสมบูรณ์  ต าบลหนองกงุ 

อ าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลโนนคูณ(โนนคอ้วทิยาคาร) 

ต าบลโนนคอ้  อ าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนคูณ ต าบลโนนคอ้  อ าเภอ

โนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบกแดงผกัขะยา่  ต าบลบก  

อ าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวัเหลา่  ต าบลบก  อ าเภอโนน

คูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นผกัขยา่ใหญ่  ต าบลโพธิ์  อ าเภอ

โนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแวง  ต าบลหนองกงุ  

อ าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองกงุสนามชยั  ต าบลหนอง

กงุ อ าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเวาะวทิยาคม  ต าบลเหลา่กวาง 

อ าเภอโนนคูณ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนหนองสมิ  ต าบลเขนิ  

อ าเภอน า้เกลี้ยง  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคูบ ต าบลคูบ  อ าเภอน า้เกลี้ยง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบวัระรมย ์ ต าบลตองปิด  

อ าเภอน า้เกลี้ยง  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลมุภู ต าบลน า้เกลี้ยง  อ าเภอน า้

เกลี้ยง  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นน า้เกลี้ยง  ต าบลน า้เกลี้ยง 

อ าเภอน า้เกลี้ยง  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นรุ่ง ต าบลรุ่งระว ี อ าเภอน า้เกลี้ยง ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแลงระไง  ต าบลรุ่งระว ี

อ าเภอน า้เกลี้ยง  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นละเอาะ ต าบลละเอาะ  อ าเภอน า้

เกลี้ยง  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแวง  ต าบลคูบ  อ าเภอน า้

เกลี้ยง  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสบาย ต าบลรุ่งระว ี อ าเภอน า้

เกลี้ยง  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดวนใหญ่(ลรีาษฎรว์ฒันา) 

ต าบลดวนใหญ่  อ าเภอวงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสวา่ง ต าบลทุ่งสวา่ง  อ าเภอวงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองคูโนนแกว้หนองอยีา่  

ต าบลธาตุ  อ าเภอวงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน นิคมสรา้งตนเองหว้ยคลา้ 2  ต าบล

บ่อแกว้  อ าเภอวงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสรา้งสะแบง  ต าบลบ่อแกว้ 

อ าเภอวงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนดวน  ต าบลบุสูง  อ าเภอวงั

หนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวัววัหนองนารี  ต าบลบุสูง 

อ าเภอวงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนยาง  ต าบลโพนยาง  อ าเภอ

วงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนหนองสงัข ์ ต าบลศรีส าราญ 

อ าเภอวงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนดู่ ต าบลดวนใหญ่  อ าเภอ

วงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองนาโพธิ์  ต าบลดวนใหญ่ 

อ าเภอวงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเจา้ทุ่ง ต าบลทุ่งสวา่ง  อ าเภอวงั ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นธาต(ุสหพฒันานุสรณ์)  ต าบล

ธาตุ  อ าเภอวงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองบวั  ต าบลบ่อแกว้  อ าเภอ

วงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกะเอนิ ต าบลบุสูง  อ าเภอวงัหนิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ขมุค าวทิยา(ส านกังานสลากกนิแบ่ง

สงเคราะห ์673)  ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสรา้งบาก  ต าบลวงัหนิ  อ าเภอ

วงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองทุ่ม  ต าบลวงัหนิ  อ าเภอ

วงัหนิ  จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นต าแยหนองเมก็  ต าบลต าแย 

อ าเภอพยหุ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเปือยประชาสามคัคี  ต าบล

พรหมสวสัดิ์  อ าเภอพยหุ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นร่องสะอาด  ต าบลพรหมสวสัดิ์ 

อ  าเภอพยหุ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน กระแซง(คุรุราษฎรนุ์กูล)  ต าบลต าแย

 อ าเภอพยหุ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนเพก็  ต าบลโนนเพก็  

อ าเภอพยหุ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพธิ์ศร(ีคุรุราษฎรอ์นิทรสุภผล) 

ต าบลโนนเพก็  อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลพยหุ ์ต าบลพยหุ ์ อ าเภอพยหุ ์ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเตย  ต าบลพรหมสวสัดิ์ 

อ  าเภอพยหุ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 4 192,560                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 240,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเทา ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลมุพกุคูวงศ ์ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาม่องนาเมอืง ต าบลเหลา่กวาง อ าเภอโนนคูณ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วงหนองแต ้ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระหวนัโนนเจริญ ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคูเมอืง ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนวนจานสามคัคี ต าบลต าแย อ าเภอพยหุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง(อสพป.17) ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งหวา้ ต าบลโนนเพก็ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคา้ ต าบลหนองคา้ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองออ ต าบลหนองคา้ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 446,988,680              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 5,179,640                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 5,179,640                 

งบลงทนุ 5,179,640                 

ครุภณัฑ์ 5,179,640                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,179,640                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนงาม ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กะมอล (กรป.กลางประชาอทุศิ) ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้เยน็ (กองทพับกอปุถมัภ)์ ต าบลเมอืง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งยาวค าโปรย ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวนกลว้ย ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 27 ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เสาธงชยั ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขวา ต าบลละทาย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ภูมศิาลา ต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตาสุด ต าบลจะกง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปะองุ ต าบลจะกง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กระโพธิ์ช่างหมอ้ ต าบลดองก าเมด็ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตะเคียนช่างเหลก็ ต าบลตะเคียน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กนัโทรกประชาสรรค ์ต าบลปราสาท อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ติม (พนัธพ์ทิยาคม) ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นแทรง ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สะอาง (ประชาสามคัค)ี ต าบลหว้ยเหนือ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยสระภูม ิต าบลหวัเสอื อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ระหาร ต าบลกระหวนั อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดู่

 ต าบลขนุหาญ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 37 54,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสูง ต าบลโนนสูง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ส าโรงเกยีรติ ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หมู่บา้นทบัทมิสยาม07 ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บกัดอง ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซ าตาโตง ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อาราง ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พราน (ประชานุเคราะห)์ ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพธิ์กระสงัข ์ต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 66 97,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สด า ต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลโนนคูณ (โนนคอ้วทิยาคาร) ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ร่องเกา้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บกแดงผกัขะยา่ ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพธิ์ (โพธิ์ทองวทิยา) ต าบลโพธิ์ อ  าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแวง ต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วงเปเหมอืดแอ่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 1,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค ากลาง ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลเบญจลกัษ ์ต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโนน

ค าตื้อจตุราษฎรว์ทิยา (โรตารี่ 1) ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พอก ต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เกาะกระโพธิ์ ต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บงึกระโพธิ์ ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตูม ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ก าแมด ต าบลหนองเชยีงทูน อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกเพก็ ต าบลโนนเพก็ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าไร่ ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผอื ต าบลผอืใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแปน ต าบลฝือใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เสยีว ต าบลเสยีว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

เบญจคามวทิยาประชาสรรค ์ต าบลอเีซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลไพรบงึ ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอกหนองไพร ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตราด ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่ม (อ.ส.พ.ป.3) ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่ง ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แซรไปร ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไพรพฒันา ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พรหมเจริญ ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พนมชยั ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท านบ ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แดงเหลา่ยอด ต าบลจาน อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนหุ่งหนองหวา้น า้ท่วม ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเขง็เหลา่แค ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หญา้ปลอ้ง ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแกว้ส าโรง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มะฟกั ต าบลจกิสงัขท์อง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงแดง ต าบลด่าน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 23 34,040                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบ่อ ต าบลด่าน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นดู่คอ้ ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ครัง่ ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนตุ่น ต าบลบวัหุ่ง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเมอืง

คง (คงคาวทิยา) ต าบลเมอืงคง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สม้ป่อย (สม้ป่อยวทิยาเสริม) ต าบลสม้ป่อย อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โก ต าบลสม้ป่อย อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มะยาง ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปลาขาว ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตงั ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหมหีวัดง (ประชาวทิยาคาร) ต าบลหนองหม ีอ าเภอราษไีศล จงัหวดั ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แสนแกว้หนองคูไซ ต าบลหนองหม ีอ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เห็ดผึ้งหนองก่าม ต าบลหนองหม ีอ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวา้น (รฐัราษฎรนุ์กูล) ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้ออ้มนอ้ย ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโงง้ ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสายหนองหวา้ ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งนอ้ย ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่ง ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวา้ ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อสีรอ้ย ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองอาคูณ ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองน า้ขุน่ ต าบลเมอืงหลวง อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นเมอืงหลวง ต าบลเมอืงหลวง อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 28 41,440                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นเมอืงนอ้ย ต าบลเมอืงหลวง อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สรา้งเรือ ต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขนวนสแีกว้ ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กา้นเหลอืง (คุรุราษฎรว์ฒันา) ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ออ้มแกว้ ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองคู(อ.ส.พ.ป.23) ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สระภู ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) ต าบลขะยูง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนกลาง ต าบลแข ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แขมโพนทอง ต าบลแขม อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางบอน (อ าพานุสรณ์) ต าบลตาเกษ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แต ้(ประชาบ ารุง) ต าบลแต ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กงุ ต าบลทุ่งไชย อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งไชย (พฒันานุสรณ์) ต าบลทุ่งไชย อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปะหละ ต าบลปะอาว อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปะอาว ต าบลปะอาว อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอ้ก าแพง ต าบลสระก าแพงใหญ่ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ฟ้าผ่า ต าบลหนอฃหา้ง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ส าโรงนอ้ยหนองบวั ต าบลหนองหา้ง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไฮ (วนัครู 2503) ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นระโยง ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกระแชงใหญ่ ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นซะวาซอ ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกะมอล (กรป.กลางประชาอทุศิ) ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกนัทร

ลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้เยน็ (กองทพับกอปุถมัภ)์ ต าบลเมอืง อ าเภอกนัทรลกัษ ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเดยีงตะวนัตก ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลกนัทรารมย ์ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเทนิ ต าบลบวันอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองเทา ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขวา ต าบลละทาย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองดุมหนองม่วง ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอกนัทรารมย ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบาันกนัจด ต าบลกระหวนั อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกระหวนั ต าบลกระหวนั อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจองกอ ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบวัเรณ ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งเลน ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพอกบ ารุงวทิยา ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนคอ้วทิยาคาร) ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาม่องนาเมอืง ต าบลเหลา่กวาง อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบกัโทน ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองตอโพนสูงนาค า ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลกัษณ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแดงเหลา่ยอด ต าบลจาน อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยางชมุใหญ่ ต าบลยางชมุใหญ่ อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดนิด า ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตระกวน ต าบลพงิพวย อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศรีแกว้ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสลบั ต าบลสระเยาว ์อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 344,351,540              
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การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 265,808,700              

งบลงทนุ 265,808,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 265,808,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,380,800                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นนาตราว 

ต าบลดงรกั อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนศรีสะอาด

วทิยาคม ต าบลศรีสะอาด อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นกระหวนั 

ต าบลเสือ่งขา้ว อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นตาเอก 

ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโนนเรือค า

บอน ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นกดุ

ผกัหนามค านอ้ย ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นปุนวทิยา 

ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนอนุบาลด ารง

ราชานุสรณ์ ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นท่าสวา่ง 

ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นซ าผกัแวน่-

นาซ า ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ หลงั 1 380,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 205,775,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นโนนดู่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต าบลโนนสงั อ าเภอกนัทรารมย ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโพนทรายโนนเรือ ต าบลหนองบวั อ าเภอกนัทรา

รมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกอกหวันา ต าบลหนองแกว้ อ าเภอกนัทรารมย ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นหนองกงุสนามชยั ต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหวัเหลา่ ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกระแซง (คุรุราษฎรนุ์กูล) ต าบลต าแย อ าเภอพยหุ ์ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นผกับุง้ ต าบลจาน 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดูนสมิ (อสพป.8) 

ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 510,200                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นดนิด าเหลา่เสนไต ้

 ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองบวัท่าชา้ง 

ต าบลหนองบวั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 510,200                      

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

พยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นก่อโนนหลอ่ง 

ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนขมุค าวทิยา 

(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์673) ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรี หลงั 1 393,000                      

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

บา้นสะเต็ง ต าบลคูบ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นขนวนสแีกว้ ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภออทุุมพรพสิยั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นดงแดง ต าบลด่าน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นคลกีลิ้ง ต าบลคลกีลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นน า้ออ้มนอ้ย ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นปะอาว ต าบลปะอาว อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,892,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นอสีรอ้ย ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกอย ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นมะฟกั ต าบลจกิสงัขท์อง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,892,000                    

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

ต าบลเมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหนองหม ีอ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลกลว้ยกวา้ง อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นกงุ ต าบลทุ่ง

ไชย อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลกงุ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นก่อ (ราษฎรนุ์

กูล) ต าบลหนองไฮ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหอย ต าบลหวั

ชา้ง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นทุ่งไชย (พฒันา

นุสรณ์) ต าบลทุ่งไชย อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลไผ่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้นโทะ

 ต าบลเมอืงหลวง อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นกระเดาอุ่มแสง ต าบลดู่ 

อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นยาง ต าบลเมอืงแคน 

อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโจดนาห่อมเดื่อ ต าบล

คลกีลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโกทา ต าบลหนองอึง่ 

อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนสระ

ก าแพงวทิยาคม ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 2/28 ขนาด 3 ชัน้ ขนาด 15 หอ้งเรียน 

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ต าบลหว้ยเหนือ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ หลงั 1 9,571,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นเค็ง ต าบลจะกง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นตะเคียนช่างเหลก็ ต าบลตะเคียน อ าเภอขขุนัธ ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นไทร ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นไฮเลงิ ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางคกู่์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นลมุพกุคลองแกว้ ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นโคกเพชร ต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นหวา้น ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ระกา ต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

สนาย ต าบลพมิาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 813,400                      

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

ส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนแสนค า-หนองศาลา (กรป.กลางราษฎรพ์ฒันา

 ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นจานเลยีว ต าบลเมอืง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,304,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองงูเหลอืม (คุรุราษฎรร์ฐักจิโกศล) ต าบลหนอง

งูเหลอืม อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นทุ่งขนวน ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นตาเครือ ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลภูฝ้าย อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นช าโพธิ์ตาเกษ (ประจวบสงเคราะห)์ ต าบลจานใหญ่ 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นโนนจกิ ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นศรีแกว้ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นกระเบา ต าบลโนนสูง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นศรีอดุม-ซ าตารมย ์ต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองตลาด-โนนเปือย ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นโค

กระเวยีง ต าบลขนุหาญ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

จานบวั ต าบลเสือ่งขา้ว อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนชนะใช ้

กจิการ ต าบลช า อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นท่า

พระตระกาศ ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นตา

หมืน่ ต าบลโพธิ์วงศอ์  าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ขนุน ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนอนุบาล

เบญจลกัษ ์ต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 813,400                      

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

บา้นภูดนิพฒันา ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ตระกาศขอนแก่น ต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นภูเงนิ (อนิทรสุ

ขศรีราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นภูทอง ต าบลภู

ฝ้าย อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

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

โพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

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

เสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์ ต าบลสงั

เมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 387,800                      

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

บกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นจอก (ประชา

สามคัค)ี ต าบลสะพงุ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 

ต าบลรุง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 387,800                      

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

กดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ หลงั 1 640,500                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นดู่ ต าบลขนุหาญ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นปรือคนั ต าบลปรือ

ใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นตะเคียนราม  

ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 10,526,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนบา้นพงิพวย (เสยีง

ราษฎรพ์ฒันา)  ต าบลพงิพวย อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 13,377,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลยางชมุนอ้ย 

(หน่วยคุรุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลยางชมุนอ้ย อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะ หลงั 1 12,227,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,727,600                    

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนอนุบาลพยหุ ์

ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นสบาย ต าบลรุ่ง

ระว ีอ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นเกาะ ต าบลผกัแพว 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดอนเขยีว ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นทุ่งเลน 

ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

กนัทรอม ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

กดุเสลาหนองขวาง ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

บงึมะลู ต าบลบงึมะะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองใหญ่ ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สวา่ง ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองบวัทอง ต าบลสระเยาว ์อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ร่องตาซนุ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ไฮ (วนัครู 2503) ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 48,925,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลกนัทรารมย ์ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์ แห่ง 1 519,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบลหนองบวั อ าเภอกนัทรารมย ์ แห่ง 1 229,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรี แห่ง 1 347,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดั แห่ง 1 255,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนงาม ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 485,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนแย ้ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ แห่ง 1 157,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางนอ้ยสามคัคี ต าบลละทาย อ าเภอกนัทรารมย์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเนียม (ค าเนียมวทิยาคาร) ต าบลค าเนียม 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหอย-โนนดู่ ต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชมุนอ้ย แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 681,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 625,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกประชาสามคัคี ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงศรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุโงง้ (สริิราษฎรบ์  ารุง) ต าบลโพนขา่ อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 69,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลยาง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอาลยั ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 234,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงเปเหมอืดแอ่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเวาะวทิยาคม ต าบลเหลา่กวาง อ าเภอโนนคูณ แห่ง 1 76,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ แห่ง 1 157,900                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสงใหญ่ (คุรุราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองแวง 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 636,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคก ต าบลยาง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางเครือ ต าบลกดุเมอืงฮาม อ าเภอยางชมุนอ้ย แห่ง 1 99,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนส าโรงหนองหมากแซว ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอ แห่ง 1 620,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเห็นอม้ ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 497,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบงั (คุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลจาน อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองครก ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะ แห่ง 1 363,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจกิกะลา ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์ แห่ง 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งสวา่ง ต าบลละเอาะ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดั แห่ง 1 141,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดนิด าเหลา่เสนไต ้ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ แห่ง 1 403,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองอกีวา่ง ต าบลค าเนียม อ าเภอกนัทรารมย ์ แห่ง 1 394,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนติ้ว ต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชมุนอ้ย แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกนัจอ ต าบลธาตุ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรี แห่ง 1 482,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะมดั ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 239,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมากเขยีบ ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะ แห่ง 1 346,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหนองสมิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง แห่ง 1 201,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องเกา้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลาเขง็-กอไหล ่ต าบลโพธิ์ อ  าเภอโนนคูณ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคูเมอืง ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 314,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขาม ต าบลบวันอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยาง ต าบลยาง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 399,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดนิด า ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 160,900                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวงัหนิ ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 555,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดวนใหญ่ (ลรีาษฎรว์ฒันา) ต าบลดวนใหญ่ 

อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 625,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัท่าชา้ง ต าบลหนองบวั อ าเภอกนัทรา แห่ง 1 194,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกะวนั ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรี แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโปร่ง ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 519,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องสะอาด ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์ แห่ง 1 417,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองมะแซว ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชมุนอ้ย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลธาตุ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 160,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 625,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะ ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวัระรมย ์ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ (โพธิ์ทองวทิยา) ต าบลโพธิ์ อ  าเภอโนนคูณ แห่ง 1 432,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปือยประชาสามคัคี ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอ แห่ง 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแกว้ (ราษฎรผ์ดุงวทิยา) ต าบลหนองแกว้ 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนยาง ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรี แห่ง 1 459,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจาน ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 835,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลมุพกุคูวงศ ์ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลพยหุ ์ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบลอปิาด อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขมุค าวทิยา (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์673) 

ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหนองสงัข ์ต าบลศรีส าราญ อ าเภอวงัหนิ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลมุภู ต าบลน า้เกลี้ยง อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรี แห่ง 1 207,400                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอก ต าบลละทาย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเจา้ทุ่ง ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแวด ต าบลละเอาะ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 282,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน า้เกลี้ยง (เขนิ) ต าบลเขนิ อ าเภอน า้ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสบาย ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดั แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนาเวยีง ต าบลน า้เกลี้ยง อ าเภอน า้เกลี้ยง แห่ง 1 86,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงโพนเขวา ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 558,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์โนนจานอลีอก ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะ แห่ง 1 369,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระหวนัโนนเจริญ ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นต าแยหนองเมก็ ต าบลต าแย อ าเภอพยหุ ์ แห่ง 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั แห่ง 1 359,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปือย ต าบลหนองแกว้ อ าเภอกนัทรารมย ์ แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสายหนองหวา้ ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนคอ้วทิยาคาร) ต าบลโนนคอ้ 

อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าโรงโคเฒ่า ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์ แห่ง 1 127,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะ แห่ง 1 167,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะ แห่ง 1 108,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเตย ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์ แห่ง 1 238,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนกลว้ย ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง แห่ง 1 161,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทาม ต าบลทาม อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 282,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งพาย ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอกนัทรารมย ์ แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนลาน ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 310,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวา้ ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดั แห่ง 1 308,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอ้ก าแพง ต าบลสระก าแพงใหญ่ อ าเภออทุุมพร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปือยขาม ต าบลหนองอีง่ อ าเภอราษไีศล แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแคสวนสวรรค ์ต าบลหนองแค อ าเภอราษี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสม้ป่อยศรีวศิรมติรภาพที่ 161 ต าบลส าโรง 

อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลปรางคกู่์ ต าบลพมิาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าโรง ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางคกู่์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวา้น ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางคกู่์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามหนองครอง ต าบลดู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดองดงึ ต าบลดนิแดง อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองพงั ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกาะกระโพธิ์ ต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะเดาใหญ่ ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพะเยยีวตาสุ (อสพป.37) ต าบลใจด ีอ าเภอขขุนัธ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นองักลุ ต าบลใจด ีอ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนหลี ่ต าบลสมอ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามทบัขอน ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากอ๊ก ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระบานสามคัคี ต าบลส าโรงตาเจน็ อ าเภอขขุนัธ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกนัตรวจ ต าบลโนนปูน อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบลัลงัก ์ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนาย ต าบลพมิาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเคียงศิริบา้นโพธิ์ทอง ต าบลหว้ยติก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์ แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเพชรสวาย ต าบลปราสาท อ าเภอขขุนัธ ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวายสนิท ต าบลสวาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปุดเนียม ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะอาง (ประชาสามคัค)ี ต าบลหว้ยเหนือ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนุน (วนัธรรมศาสตรศ์รีสะเกษ 2515) ต าบล

โสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสมอ ต าบลสมอ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นละลม ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นประอาง (ประสาธนคุ์รุราษฎรพ์ฒันา) ต าบล

ปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเชยีงทูน ต าบลหนองเชยีงทูน อ าเภอ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาเปียง ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางคกู่์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวนาสวรรค ์ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนใหม่ (ประชาอปุถมัภ)์ ต าบลศรีตระกูล 

อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะเภา ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลดู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะขาม ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง ต าบลหว้ยติก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยตามอญ ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลหนองเชยีงทูน อ าเภอปรางคกู่์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาวา ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนมชยั ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห)์ ต าบลหนองฉลอง 

อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไฮนอ้ย ต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 120,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปราสาทเยอ ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมดักานกทาขมุปูน ต าบลหนองเชยีงทูน อ าเภอ

ปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามขา ต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกนัโทรกประชาสรรค ์ต าบลปราสาท อ าเภอขุ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองระเยยีว ต าบลโนนปูน อ าเภอไพรบงึ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปะองุ ต าบลจะกง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาโสม ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเผอื ต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลมุพกุคลองแกว้ ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าโรงพลนั ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจ าปานวง ต าบลดงรกั อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแขว ต าบลหว้ยใต ้อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นภูมศิาลา ต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเคาะสนวนสามคัคี ต าบลศรีตระกูล อ าเภอขขุนัธ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นระกา ต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกระต่ายด่อนวทิยา ต าบลสมอ อ าเภอปรางคกู่์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาอดุ ต าบลตาอดุ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลกนัทรารมย ์อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองอารีพทิยา ต าบลดนิแดง อ าเภอไพรบงึ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวงษพ์ฒันศึกษา ต าบลหวัเสอื อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเริงรมย ์ต าบลส าโรงตาเจน็ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสมบูรณ์ ต าบลหว้ยใต ้อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะเคียนช่างเหลก็ ต าบลตะเคียน อ าเภอขขุนัธ ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเค็ง ต าบลจะกง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 250,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขขุนัธว์ทิยา ต าบลหว้ยเหนือ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสลาสุขเกษม ต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวา้ ต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปรือคนั ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไฮเลงิ ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางคกู่์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเป่ียมตะลวก ต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขวกิ ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปราสาทกวางขาว ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอขขุนัธ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตรางสวาย ต าบลดองก าเมด็ อ าเภอขขุนัธ ์ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอาวอย ต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท านบ ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกตาล ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทร ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งใหญ่ ต าบลดนิแดง อ าเภอไพรบงึ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปราสาท ต าบลปราสาท อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเรียม ต าบลหว้ยเหนือ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหวัเสอื ต าบลหวัเสอื อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดนิแดง ต าบลดนิแดง อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแดง ต าบลโนนปูน อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแซรไปร ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดั แห่ง 1 126,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดองก าเมด็ ต าบลดองก าเมด็ อ าเภอขขุนัธ ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะขามภูม ิต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพราน ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนออ้ ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 152,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศิวาลยั ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระทงิ ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุนาแกว้ ต าบลภูฝ้าย อ าเภอขนุหาญ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพอกบ ารุงวทิยา ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลขนุหาญ (ส)ิ ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระบี่ ต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนน า้ออ้ม ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนา ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกนัตม (คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลสงัเมก็ อ าเภอ

กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 142,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก ต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ แห่ง 1 99,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วง (รามค าแหงอนุสรณ์) ต าบลตระกาจ อ าเภอ

กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 99,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวัชา้ง ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์ แห่ง 1 133,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกนัจาน ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซะวาซอ ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์ แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์ แห่ง 1 87,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหนิ (อสพป.15) ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอ

กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 139,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขนวน ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโตนด ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี แห่ง 1 168,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 36,399,660                

งบลงทนุ 36,399,660                

ครุภณัฑ์ 36,399,660                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,786,000                    



123 / 187

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นส าโรงเกยีรติ ต าบลบกัดอง 

อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นโพธิ์ลงักา ต าบลยาง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลภูผาหมอก อ าเภอกนัทรลกัษ ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นบกัดอง ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นหนองสามขา ดอนแกว้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนน เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นบกหว้ยโนน 

ต าบลพงิพวย อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนอนุบาลกนัทรารมย์

 ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นผกับุง้ ต าบล

จาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นไหลดุ่มตาเหมา

 ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นช าแจงแมง 

ต าบลช า อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเขวา ต าบลละทาย อ าเภอกนัทรารมย ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นทุ่งสวา่ง ต าบลสะพงุ อ าเภอศรีรตันะ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเทนิ ต าบลบวันอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นอาลยั ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นละลายมชียั ต าบลละลาย อ าเภอกนัทร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสามเสา้ ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเกาะ ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองบวัไชยวาน ต าบลโนนสงั อ าเภอ

กนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 50 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นลอืชยัโนนศรีไคลร่องน า้ค า ต าบล

หนองหวัชา้ง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองกงุ อ าเภอ

โนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพะแนงวทิยา

 ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นช าแจงแมง 

ต าบลช า อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 32,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองบวัทอง

 ต าบลสระเยาว ์อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นศรีอดุม-ซ าตา

รมย ์ต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 51,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเดยีง (พลี

ศึกษา) ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม8้ 

ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดูนสมิ (อสพป.8) ต าบลดูน 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเกาะ ต าบลผกัแพว อ าเภอ

กนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโพธิ์ลงักา ต าบลยาง อ าเภอ

กนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นซ าตาโตง ต าบลพราน 

อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนค าแกว้ ต าบลสงัเมก็ 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นน า้ขวบ-โนนดู่ (กองทพับก

อปุถมัภ)์ ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนหนองสมิ ต าบลเขนิ 

อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเกาะ ต าบลผกัแพว อ าเภอ

กนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนขมุค าวทิยา (ส านกังานสลากกนิ

แบ่งสงเคราะห ์673) ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

รุ่งอรุณ (กองทพับกอปุถมัภ)์ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

อนุบาลกนัทรารมย ์ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ผกับุง้ ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

สถีาน ต าบลหนองบวั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองกก ต าบลบวัหุ่ง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 1 9,200                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

อาราง ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ค ากลาง ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

สวนกลว้ย ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

โนนน า้ออ้ม ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองสามขา ดอนแกว้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองตึกหว้ยน า้ใส ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,854,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคอนกาม ต าบล

คอนกาม อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นผกัขะ ต าบลลิ้น

ฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นจาน ต าบลจาน 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง

(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห6์0) ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอาลยั ต าบลจาน 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบูรพา ต าบลจาน 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดูนสมิ(อสพป.8) 

ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสงั(โนนสงั

วทิยาคาร) ต าบลโนนสงั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองบวัไชยวาน

 ต าบลโนนสงั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเกาะ ต าบลผกั

แพว อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นลอืชยัโนนศรีไคล

ร่องน า้ค า ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบกขี้ยาง ต าบล

หนองหวัชา้ง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนหนองสมิ 

ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลทุ่ง

สวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองหว้ย

คลา้ 2 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโพนดวน ต าบล

วงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนขมุค าวทิยา(ส านกังาน

สลากกนิแบ่งสงเคราะห ์673) ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโพนยาง ต าบล

โพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นร่องสะอาด 

ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเตย ต าบล

พรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนจนิดาวทิยาคาร 2(

บา้นหนองศาลา) ต าบลสรา้งป่ี อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเพยีมาต(รฐั

ราษฎรพ์ทิยาคาร) ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลแขม

 อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแคน ต าบล

เมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโซงเลง ต าบล

หนองมา้ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอเีซ(คุรุราษฎร์

วทิยา) ต าบลอเีซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นภูมศิาลา ต าบล

โคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเค็ง ต าบลจะกง 

อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นใจด ีต าบลใจด ี

อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกะก า ต าบล

ตะเคียน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแทรง ต าบลหว้ย

ส าราญ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นผอื ต าบลไพรบงึ

 อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไทร ต าบลส าโรง

พลนั อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนกระต่ายด่อนวทิยา 

ต าบลสมอ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไฮเลงิ ต าบล

ส าโรงปราสาท อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเชยีงทูน 

ต าบลหนองเชยีงทูน อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นก าแมด ต าบล

หนองเชยีงทูน อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลหนอง

เชยีงทูน อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพรหมเจริญ 

ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นจ านรรจ ์ต าบล

กระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตาลอย-หนองคนั

 ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชนะใชก้จิการ ต าบล

ช า อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขะยูง ต าบลน า้

ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นจนัทนห์อมตาเสก

 ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเสาธงชยั ต าบล

เสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกระเวยีง 

ต าบลขนุหาญ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นภูดนิพฒันา 

ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองสงัข ์ต าบล

พงิพวย อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นจานบวั ต าบล

เสือ่งขา้ว อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าคลอ้ ต าบลท่า

คลอ้ อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบล

ท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นค าสะอาด ต าบล

ท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบล

หนองหวา้ อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโนนค าตื้อจตุราษฎร์

วทิยา(โรตารี่1) ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองฮาง ต าบล

หนองฮาง อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนน า้ค าวทิยา ต าบล

น า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบวันอ้ยวทิยา ต าบล

บวันอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนลมศกัดิ์วทิยาคม 

ต าบลลมศกัดิ์ อ  าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 795,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

อนุบาลด ารงราชานุสรณ์ ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองเทา ต าบล

เมอืงนอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกะวนั ต าบลตอง

ปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นม่วงเปเหมอืดแอ่

 ต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นจนัทนห์อมตา

เสก ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสวนกลว้ย 

ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหางวา่วโนนบวั 

ต าบลทุ่ม อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเกาะ ต าบลผกั

แพว อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองจกิเหลา่

เชอืก ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนองคก์าร

อตุสาหกรรมป่าไม8้ ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสรา้งเมก็ ต าบล

หนองฮาง อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นขนา ต าบลน า้

ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นพรทพิย ์ต าบล

เสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองเมก็พทิยา

 ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นยางนอ้ยตองปิด 

ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสรา้งบาก ต าบลวงั

หนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนขมุค าวทิยา (ส านกังาน

สลากกนิแบ่งสงเคราะห ์673) ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นร่องเกา้ ต าบลโนน

คอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นพะแนงวทิยา ต าบล

จาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นผกับุง้ ต าบลจาน 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองสามขา ดอน

แกว้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองบวัเรณ ต าบล

บกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนไหล-่หนองเลงิ 

ต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบลท่า

คลอ้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเพก็ ต าบลหนอง

หวา้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลภูผา

หมอก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองตึกหว้ยน า้ใส 

ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโศกขามป้อม ต าบล

ภูผาหมอก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่าสวา่ง ต าบลโนน

ส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นขนุน ต าบลขนุน 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นจ านนัสายเจริญ 

ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโตนด ต าบลขนุน 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนารงักา ต าบลกดุ

เสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโคกเพก็ 

ต าบลโนนเพก็ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสวนกลว้ย 

ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนแย ้

ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคอ้ก าแพง 

ต าบลสระก าแพงใหญ่ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบกัดอง 

ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นท่าคลอ้ 

ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนโนนค าตื้อจตุ

ราษฎรว์ทิยา (โรตารี่ 1) ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองฮาง 

ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบงึมะลู 

ต าบลบงึมะะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นรุ่งอรุณ 

(กองทพับกอปุถมัภ)์ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองหนิ 

(อสพป.15) ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาขนวน 

ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองรุง

พระทะเล ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นกนัจาน 

ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เกาะ ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

พะแนงวทิยา ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ผกับุง้ ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ม่วงเปเหมอืดแอ่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โศกขามป้อม ต าบลภูผาหมอก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนจนิดาวทิยาคาร 3 

ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบงึมะลู ต าบล

บงึมะะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นจ านนัสายเจริญ 

ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนโชติพนัธุว์ทิยาสามคัคี

 ต าบลศรีโนนงาม อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเขวา ต าบลละทาย

 อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสะมดั ต าบลวงัหนิ

 อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองสามขา ดอน

แกว้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโศกขามป้อม 

ต าบลภูผาหมอก อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองตลาด-โนน

เปือย ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นช าแจงแมง ต าบล

ช า อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,740,200                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกเพก็ ต าบลโนนเพก็ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโพธิ์ลงักา ต าบลยาง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองแกว้ส าโรง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโนนเยาะ-โนนศิริ ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทร

ลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นภูมซิรอล ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองตลาด-โนนเปือย ต าบลบงึมะลู อ าเภอ

กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นสามแยก-หนิกอง ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทร

ลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาขนวน ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดั ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโนนเรือค าบอน ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทร

ลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นกระหวนั ต าบลเสือ่ง

ขา้ว อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบกหว้ยโนน ต าบลพงิพวย อ าเภอศรีรตันะ เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองคู ต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นพรทพิย ์ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นขมิ้น ต าบลทุ่ม อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนหนองสมิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแขห้นองหวา้ป่าสะแบง ต าบลซ า อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสรา้งบาก ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกระหวนัโนนเจริญ ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอ

พยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองสามขา ดอนแกว้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอ

โนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตานวน ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นจนัทนห์อมตาเสก ต าบลโนนส าราญ อ าเภอ

กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นผกับุง้ ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นขนา ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นพะแนงวทิยา ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน า้เกลี้ยง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบวัระรมย ์ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท านบ ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดู่ ต าบลดู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเสลาสุขเกษม ต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์ เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนขขุนัธว์ทิยา ต าบลหว้ยเหนือ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตาแบน ต าบลศรีแกว้ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกเพก็ ต าบลโนนเพก็ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นรุ่ง ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเทนิ ต าบลบวันอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตระกาศขอนแก่น ต าบลตระกาจ อ าเภอ

กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองงูเหลอืม (คุรุราษฎรร์ฐักจิโกศล) ต าบล

หนองงูเหลอืม อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นบวัระรมย ์ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะ จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองสามขา ดอนแกว้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นขนา ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนไหล-่หนองเลงิ ต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษณ์ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนเยาะ-โนนศิริ ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นภูมซิรอล ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองงูเหลอืม (คุรุราษฎรร์ฐักจิโกศล) ต าบลหนองงู

เหลอืม อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นบงึมะลู ต าบลบงึมะะลู 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนแสนค า-หนองศาลา 

(กรป.กลางราษฎรพ์ฒันา ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นพรทพิย ์ต าบลเสาธงชยั 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนแสนค า-หนองศาลา 

(กรป.กลางราษฎรพ์ฒันา ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นกระหวนัโนนเจริญ ต าบล

พรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นต าแยหนองเมก็ ต าบล

ต าแย อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองใหญ่-ตาไทย ต าบล

ศรีโนนงาม อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองรุง ต าบลศรีโนนงาม 

อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนน า้ออ้ม ต าบลน า้ออ้ม 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกเพก็ ต าบลโนนเพก็ 

อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหมดั (ครุรฐัสงเคราะห)์ 

ต าบลทาม อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นพะแนงวทิยา ต าบลจาน 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นตาทอง ต าบลผกัไหม 

อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 92,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองปลาคูณ ต าบลตาโกน

 อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลยางชมุนอ้ย (หน่วยคุรุ

ราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลยางชมุนอ้ย อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงั

หนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหลกัด่านหนองจอก ต าบล

หนองบวัดง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 15,222,860                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นสวนกลว้ย ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนมหาราช 2 (ภูค า) ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโนนคูณ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นขะยูง (โนนเจริญศึกษา) ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลปรางคกู่์ ต าบลพมิาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นทุ่ม (อ.ส.พ.ป.3) ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เคาะสนวนสามคัคี ต าบลศรีตระกูล อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นยางนอ้ยตองปิด ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองจกิเหลา่เชอืก ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลโนนสูง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไหลดุ่มตาเหมา ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลด ารงราชานุสรณ์ ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นทุ่งยาวค าโปรย ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหมดั 

(ครุรฐัสงเคราะห)์ ต าบลทาม อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

ตาเชยีง ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

เขง็เหลา่แค ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกะวนั 

ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

แกว้ส าโรง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นม่วงเป

เหมอืดแอ่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกราม 

ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นจองกอ

 ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแดง 

(รฐัราษฎรพ์ฒันา) ต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

นกเขยีน ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาด ี

ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสงั (โนนสงัวทิยาคาร) ต าบลโนนสงั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ถม่ (คุรุราษฎรอ์นุสรณ์) ต าบลดู่ อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 48 75,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

มะแซว ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โอง ต าบลโนนสงั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สวา่ง ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ตลาด ต าบลเหลา่กวาง อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เพก็ ต าบลโนนเพก็ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 110 173,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าไร่ 

ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุโงง้

 (สริิราษฎรบ์  ารุง) ต าบลโพนขา่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคูซอด

 ต าบลคูซอด อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ค า

 ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

โนนจานอลีอก ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเวาะ 

ต าบลคูซอด อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แกว้ส าโรง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหอย

สะเดาพฒันา ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

วดัพระโต ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 170 268,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน 

(รฐัประชาสงเคราะห)์ ต าบลบงึบอน อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหอย-

โนนดู่ ต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

หนองสงัข ์ต าบลศรีส าราญ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตีกา 

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง 

ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เห็นอม้ ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสรา้ง

เหลา่โนนแดง ต าบลยาง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง 

ต าบลยาง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขนวน

จานสามคัคี ต าบลต าแย อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

คูโนนแกว้หนองอยีา่ ต าบลธาตุ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

หุ่งหนองหวา้น า้ท่วม ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสวา่ง 

ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสรา้ง

สะแบง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

แย ้ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 21 33,180                        



137 / 187

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

นอ้ย ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวงั

หนิ ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โนวทิยา ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคูบ 

ต าบลคูบ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เขง็เหลา่แค ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสะพงุ

 ต าบลคูบ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวงโพนเขวา ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นร่อง

เกา้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นร่อง

สะอาด ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 71 112,180                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สายหนองหวา้ ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าไร่ 

ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสระ

ก าแพงวทิยาคม ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง

บอน (อ าพานุสรณ์) ต าบลตาเกษ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแต ้

(ประชาบ ารุง) ต าบลแต ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

สวา่ง (ราษฎรพ์ฒันา) ต าบลตาเกษ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอะลาง

 ต าบลแข ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง

เออืด ต าบลส าโรง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนนดู่ 

(รฐัราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลอีห่ล  า่ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขี้เหลก็ผอืมอญโคกสะอาดพฒันา ต าบลรงัแรง้ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดั ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคกห

ลา่ม (รฐัราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลโคกหลา่ม อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอหีล  า่ 

(ราษฎรนุ์สรณ์) ต าบลอีห่ล  า่ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เหลก็ ต าบลตาเกษ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง 

ต าบลเมอืงแคน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแสง

เมอืงแคน ต าบลเมอืงแคน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 59 93,220                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวา้น 

(รฐัราษฎรนุ์กูล) ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตงั 

ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเพยี

มาต (รฐัราษฎรพ์ทิยาคาร) ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นครัง่ 

ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกระ

เดาอุ่มแสง ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 47 74,260                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สม้ป่อย (สม้ป่อยวทิยาเสริม) ต าบลสม้ป่อย อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 89 140,620                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขะยูง

 ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเมอืง

หลวง ต าบลเมอืงหลวง อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตลาด

หนองเรือ ต าบลเสยีว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกบ็งา

 (ประชารฐัพฒันา) ต าบลเมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 54 85,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแต ้

ชะบา (อสพป.38 ) ต าบลเมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกิ้ง 

(อสพป.37) ต าบลกงุ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์ 

ต าบลคลกีลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปลา

ขาว ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

กลาง ต าบลแข ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

เมอืง ต าบลขะยูง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลบงึ

บูรพ ์ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ใหญ่ (คุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเปือ

ยขาม ต าบลหนองอีง่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย 

ต าบลบวัหุ่ง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพลบั

ฝางผกัหม ต าบลปะอาว อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวัขวั

นาแปะหนองอึง่ ต าบลบวัหุ่ง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

มา้ ต าบลหนองมา้ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ม 

ต าบลเมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 13 20,540                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

นอ้ย ต าบลโคกหลา่ม อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แคสวนสวรรค ์ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวัชา้ง

 (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหวัชา้ง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหอย 

ต าบลหวัชา้ง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

อาคูณ ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

คูอาวอย ต าบลดู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขาม

หนองครอง ต าบลดู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกอก

หวาน ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแซร

ไปร ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวนาสวรรค์

 ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นละลม

 ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอาลยั

 ต าบลสุขสวสัดิ์ อ  าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสรา้ง

ใหญ่ ต าบลดนิแดง อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตา

จวน ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

คลา้ ต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สมบูรณ์ ต าบลหว้ยใต ้อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

สะแกสน ต าบลปราสาท อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกนัโท

รกประชาสรรค ์ต าบลปราสาท อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

ประชาสามคัคี ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ระนาม ต าบลหนองเชยีงทูน อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกระบี่

 ต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

สวา่ง ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตา

แท่น ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเสา

ธงชยั ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 15,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

จนัทนห์อมตาเสก ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นภูมซิ

รอล ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

เสลาหนองขวาง ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หวัชา้ง ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สมบูรณ์ ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นช าเบ็ง

 ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิ

วทิยา ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจาน

ทองกวาววทิยา ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกนั

ตรวจหว้ย ต าบลหว้ยจนัทร ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตาเอก

 ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกนัทร

อม ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 68 107,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กระหวนั ต าบลกระหวนั อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบาันกนัจด

 ต าบลกระหวนั อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขนาด

 ต าบลสระเยาว ์อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเข

วาธะนงั ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

จกัจ ัน่ ต าบลหนองงูเหลอืม อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

สะอาด ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศิลา

ทอง ต าบลพงิพวย อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปุ

นวทิยา ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ใหญ่ ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ออ้ ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุนา

แกว้ ต าบลภูฝ้าย อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกะ

มอล (กรป.กลางประชาอทุศิ) ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศิวา

ลยั ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 38 60,040                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นภูทอง

 ต าบลภูฝ้าย อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

จกิ ต าบลภูฝ้าย อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ละลายมชียั ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนส าโรงหนองหมากแซว ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองม่วงหนองแต ้ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองแคนหนองเทา ต าบลตะดอบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองโนวทิยา ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหลา่ฝ้าย ต าบลเหลา่กวาง อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นร่องเกา้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขวา ต าบลละทาย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตีกา ต าบลศรีส าราญ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนเพก็ ต าบลโนนเพก็ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์ ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจ านรรจ ์ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดาน ต าบลโนนสูง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกระเจา ต าบลโนนสูง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสด า ต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกนัตรวจหว้ย ต าบลหว้ยจนัทร ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลศรีรตันะ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตระกาจ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเสือ่งขา้ว ต าบลเสือ่งขา้ว อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        
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02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นช าม่วง ต าบลช า อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตายู (อสพป.32) ต าบลสระเยาว ์อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปุน ต าบลสระเยาว ์อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ลิ้นฟ้า ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ยางชมุใหญ่ ต าบลยางชมุใหญ่ อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกเพก็ ต าบลโนนเพก็ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนแย ้ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สะมดั ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองแกว้ส าโรง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองจกิเหลา่เชอืก ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองสามขา ดอนแกว้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองทา ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบอนวทิยา ต าบลบงึบอน อ าเภอยางชมุนอ้ย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเท่อเลอ่ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นกระแซง (คุรุราษฎรนุ์กูล) ต าบลต าแย 

อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นออ้มแกว้ ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภออทุุมพร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแข ้ต าบลแข ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคอ้โนนเพก็ ต าบลรงัแรง้ อ าเภออทุุมพรพสิยั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลราษไีศล ต าบลเมอืงคง อ าเภอราษไีศล ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตงั ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นกอย ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโก ต าบลสม้ป่อย อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสรา้งป่ี ต าบลสรา้งป่ี อ าเภอราษไีศล จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโทะ ต าบลเมอืงหลวง อ าเภอหว้ยทบัทนั ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นผอื ต าบลผอืใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสามขาหนองส าโรง (นิพทัธธ์รรมาภรณ์

อปุถมัภ)์ ต าบลเสยีว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแตม้ะหลี ่ต าบลกงุ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองเหลก็โนนหนองหวา้ ต าบลโดด อ าเภอ

โพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนสระก าแพงวทิยาคม ต าบลก าแพง อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโพง ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสะอาง (ประชาสามคัค)ี ต าบลหว้ยเหนือ 

อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเหลก็ ต าบลพมิายเหนือ อ าเภอปรางคกู่์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นติ้ว ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนกยูง (อสพป.30) ต าบลหว้ยติก๊ชู อ าเภอภู ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสามแยก-หนิกอง ต าบลกดุเสลา อ าเภอ

กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนส าโรง ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นช าเขยีน ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหวัชา้ง ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอกนัทรารมย ์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นซ าขี้เหลก็ ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองเก่า ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นม่วงแยก ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสะเต็ง ต าบลคูบ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นส าโรงโคเฒ่า ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองเทา ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหมดั (ครุรฐัสงเคราะห)์ ต าบลทาม อ าเภอกนัทรารมย ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นมะยาง ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นอสีรอ้ย ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลเมอืงจนัทร ์(บา้นปลาซวิ) ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอ

เมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโจดนาห่อมเดื่อ ต าบลคลกีลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นละเบกิตาฮงี ต าบลศรีตระกูล อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห)์ ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขุ

ขนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาวา ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนหนองอารีพทิยา ต าบลดนิแดง อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองกระทงิ ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาไพรงาม ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 10,806,380                

งบลงทนุ 10,806,380                

ครุภณัฑ์ 10,806,380                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 621,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 1 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรี เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต าบลกระแซง อ าเภอกนัทรลกัษ ์ เครื่อง 2 51,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั เครื่อง 4 188,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ เครื่อง 10 280,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ ตู ้ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต าบลกระแซง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 875,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

 ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 3 48,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

 ต าบลกระแซง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต าบลก าแพง 

อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต าบลกระแซง อ าเภอ

กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต าบลก าแพง

 อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต าบลกระแซง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 7 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต าบลกระแซง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั เครื่อง 6 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต าบลกระแซง อ าเภอกนัทรลกัษ ์ เครื่อง 9 22,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต าบล

หนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต าบล

หนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 6 108,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต าบล

กระแซง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต าบลหนอง

ฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 3 69,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 226,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต าบลกระแซง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 182,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรี ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ ตู ้ 3 19,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 217,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

18 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

ต าบลกระแซง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต าบล

หนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรี เครื่อง 3 30,900                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ เครื่อง 3 69,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,865,880                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองเตย ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

บา้นพงิพวย (เสยีงราษฎรพ์ฒันา) ต าบลพงิพวย อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นพะแนงวทิยา ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นตูม (นพค.15 กรป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลตูม อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองครก ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลโนนคูณ (โนนคอ้วทิยาคาร) ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นร่องสะอาด ต าบลพรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลวดัพระโต ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นปราสาทเยอ ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ศรีสะอาดวทิยาคม ต าบลศรีสะอาด อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นดู่ ต าบลดู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นตะเคียนราม ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นช าแระกลาง ต าบลหว้ยเหนือ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นภูดนิพฒันา ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นส าโรงเกยีรติ ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นปราสาทเยอ ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรี ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นภูมศิาลา ต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นขะยูง ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลกนัทรารมย ์ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาตราว ต าบลดงรกั อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสะเดาใหญ่ ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปราสาท ต าบลปราสาท อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

บวัไชยวาน ต าบลโนนสงั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกนัตม 

(คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคก 

(อสพป.32) ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

หวา้ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นลอืชยั

โนนศรีไคลร่องน า้ค า ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 9 15,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนตะดอบ

วทิยา ต าบลตะดอบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

โนนจานอลีอก ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโพนขา่ 

(วนิิตวทิยาคาร) ต าบลโพนขา่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 35 58,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนนดู่ 

ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

กนัทรารมย ์ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 16 26,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวงโพนเขวา ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 31 52,080                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองหว้ยคลา้ 2 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นพะแนง

วทิยา ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง

เออืด ต าบลส าโรง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 32 53,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนนสูง

 ต าบลแขม อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 26 43,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคอ้โนน

เพก็ ต าบลรงัแรง้ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 18 30,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเพยี

มาต (รฐัราษฎรพ์ทิยาคาร) ต าบลหนองแค อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นฮ่องขา่

 ต าบลหนองอึง่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หมหีวัดง (ประชาวทิยาคาร) ต าบลหนองหม ีอ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 46 77,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโทะ 

ต าบลเมอืงหลวง อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 47 78,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเสยีว 

ต าบลเสยีว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 18 30,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัดง (รฐัราษฎรว์ทิยาคม) ต าบลหนองบวัดง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะ ชดุ 33 55,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นขนุน 

(วนัธรรมศาสตรศ์รีสะเกษ 2515) ต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโคกสูง

 ต าบลกนัทรารมย ์อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 22 36,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโสน 

ต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เชยีงทูน ต าบลหนองเชยีงทูน อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นก าแมด

 ต าบลหนองเชยีงทูน อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 31 52,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นละลม 

ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นผอื 

ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 23 38,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสวา่ง 

ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 36 60,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสงัเมก็

 ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 36 60,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ส าราญ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 27 45,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เมก็พทิยา ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเขวา 

(ราษฎรพฒันา) ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

กระสงัข ์ต าบลโพธิ์กระสงัข ์อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 50 84,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสามเสา้

 ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สวา่ง ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลกนัทรารมย ์ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โพธิ์ (โพธิ์ทองวทิยา) ต าบลโพธิ์ อ  าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สวนกลว้ย ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นดูนสมิ (อสพป.8) ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโพธิ์โนนจานอลีอก ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดับา้นประอาง (ประสาธนคุ์รุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพร

บงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นอาวอย ต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นพรหมเจริญ ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบล

หนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นพะแนงวทิยา ต าบล

จาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนอนุบาลอทุุมพรพสิยั 

ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นยางเออืด ต าบลส าโรง

 อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโต่งโตน้ ต าบลหนอง

อึง่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นขี้นาค ต าบลตูม 

อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนขขุนัธว์ทิยา ต าบลหว้ย

เหนือ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นตะเคียนราม ต าบล

ตะเคียนราม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นรุงสมบูรณ์ ต าบลรุง 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นไทร ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอ ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นตะเคียนช่างเหลก็ ต าบล

ตะเคียน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นปราสาทเยอ ต าบลปราสาทเยอ

 อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่าใต ้ต าบลกฤษณา อ าเภอขุ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นไพรพฒันา ต าบลไพรพฒันา 

อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นดู่ ต าบลดู่ อ าเภอปรางคกู่์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนคอ้วทิยาคาร) ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนน

คูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นผอื ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นขนุน (วนัธรรมศาสตรศ์รีสะเกษ 2515) ต าบลโสน 

อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 31,336,800                

งบลงทนุ 31,336,800                

ครุภณัฑ์ 739,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 337,600                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองบาง ต าบลน า้เกลี้ยง อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 4 25,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ศรีสะเกษ ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ใบ 16 312,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองบาง ต าบลน า้เกลี้ยง อ าเภอน า้เกลี้ยง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบาง ต าบลน า้เกลี้ยง อ าเภอน า้เกลี้ยง เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนขา่ ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนขา่ ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองบาง ต าบลน า้เกลี้ยง 

อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนทุ่งไชยพทิยา รชัมงัคลา

ภเิษก ต าบลทุ่งไชย อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 41,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนทุ่งไชยพทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลทุ่งไชย อ าเภอ

อทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 60,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 151,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

บาง ต าบลน า้เกลี้ยง อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขนุหาญ ต าบลขนุหาญ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขนุ

หาญ ต าบลขนุหาญ อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 30 47,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,597,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,255,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ฬีาในร่ม โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร ์ศรีสะเกษ ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 7,751,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

เพยีงหลวง 14ฯ ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นดอนขา่ ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นขนุหาญ ต าบลขนุหาญ อ าเภอขนุหาญ หลงั 1 5,073,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ศรีสะเกษ ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ หลงั 1 8,071,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,341,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบาง ต าบลน า้เกลี้ยง อ าเภอน า้เกลี้ยง แห่ง 1 834,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพยีงหลวง 14ฯ ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนขา่ ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจนัลม ต าบลลมศกัดิ์ อ  าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 1,263,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ศรีสะเกษ 

ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 339,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งไชยพทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลทุ่งไชย อ าเภอ

อทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,700,000                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 71,440,700                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 64,838,500                

งบลงทนุ 64,838,500                

ครุภณัฑ์ 442,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 335,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ เครื่อง 6 335,400                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 106,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 28 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 6 106,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,396,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,614,700                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

กนัทรลกัษว์ทิยา ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนเบญจประชาสรรค ์ต าบลหนอง

หม ีอ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนสม้ป่อยพทิยาคม ต าบลสม้ป่อย 

อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนจตุรภูมพิทิยาคาร ต าบลแต ้

อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนสตรีสริิเกศ ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนผกัไหมวทิยานุกูล ต าบลผกัไหม

 อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวรคุณอปุถมัภ ์ต าบลหนองใหญ่ 

อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนศรีรตันวทิยา ต าบลสะพงุ 

อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,377,200                   

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

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 5,073,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบงึบูรพ ์ต าบลบงึบูรพ ์

อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนน า้เกลี้ยงวทิยา ต าบลน า้

เกลี้ยง อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนกนัทรลกัษณ์วทิยาคม 

ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนโนนคอ้วทิยาคม ต าบล

โนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนพยหุว์ทิยา ต าบลพยหุ ์

 อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนศรีตระกูลวทิยา 

ต าบลศรีตระกูล อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนปรางคกู่์ ต าบลพมิาย 

อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนกนัทรลกัษว์ทิยา  

ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 16,881,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ 6 ชัน้ โรงเรียนสตรีสริิเกศ ต าบล

เมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 11,390,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,404,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค ์ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขุ แห่ง 1 144,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูสงิหป์ระชาเสริมวทิย ์ต าบลหว้ยตึก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์ แห่ง 1 220,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนเพก็วทิยาคม ต าบลหนองคา้ อ าเภอพยหุ ์ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้ค าวทิยา ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบงึมะลูวทิยา ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไผ่งามพทิยาคม ต าบลไผ่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรี แห่ง 1 220,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งสมิวทิยาคม ต าบลโคกจาน อ าเภออทุุมพรพสิยั แห่ง 1 161,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมโพนคอ้ ต าบลโพนคอ้ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกหลา่มวทิยา ต าบลโคกหลา่ม อ าเภออทุุมพรพสิยั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองคูวทิยา ต าบลดู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยางชมุนอ้ยพทิยาคม ต าบลยางชมุนอ้ย อ าเภอยาง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูมซิรอลวทิยา ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนลมศกัดิ์วทิยาคม ต าบลลมศกัดิ์ อ  าเภอขขุนัธ ์ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนก าแพง ต าบลส าโรง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรี แห่ง 1 233,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประสานมติรวทิยา ต าบลอปีาด อ าเภอกนัทรารมย ์ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตูมพทิยานุสรณ์ ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรี แห่ง 1 220,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 6,602,200                 

งบลงทนุ 6,602,200                 

ครุภณัฑ์ 6,602,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,602,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนไกรภกัดี

วทิยาคม ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกนัทร

ลกัษณ์วทิยาคม ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสริิเกศนอ้ม

เกลา้ ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนละทาย

วทิยา ต าบลละทาย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวรคุณ

อปุถมัภ ์ต าบลหนองใหญ่ อ าเภออ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโนนเพก็

วทิยาคม ต าบลหนองคา้ อ าเภออ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทุ่งสมิวทิยา

คม ต าบลโคกจาน อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนประสาน

มติรวทิยา ต าบลอปีาด อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนลิ้นฟ้า

พทิยาคม ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนคลกีลิ้ง

พฒันาทร ต าบลคลกีลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสวงษ์

วทิยาคม ต าบลหวัเสอื อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 8,153,900                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,314,000                 

งบลงทนุ 1,314,000                 

ครุภณัฑ์ 1,314,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 26,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ คนั 1 1,288,000                    

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 499,900                   

งบลงทนุ 499,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 499,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 499,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัศรีสะ

เกษ ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 499,900                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 6,340,000                 

งบอดุหนุน 6,340,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,340,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 6,340,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15,862,900                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 15,359,500                

งบลงทนุ 15,359,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,359,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์29 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 7,745,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,687,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงไก่เน้ือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์29 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 527,600                      

รายการระดบัที1่: โรงเรือนสุกรขนุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์29 ต าบล

หนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 517,700                      

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์29 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์29 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์29 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,767,700                    



155 / 187

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์29 ต าบล

หนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 4,767,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์29 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 159,100                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 503,400                   

งบลงทนุ 503,400                   

ครุภณัฑ์ 503,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์29 ต าบลหนองครก อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 72,500                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์29 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์29

 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 58,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์29 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์29 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 192,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์29 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ ชดุ 1 192,500                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 2,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั  

ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนกนัทรลกัษว์ทิยา  

ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 942,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 942,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 942,000                   

งบด าเนินงาน 942,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 942,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 942,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,842,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,842,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 388,000                   

งบด าเนินงาน 388,000                   
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 388,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 388,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 50,000                     

งบด าเนินงาน 50,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 50,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,404,000                 

งบด าเนินงาน 1,404,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,404,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,404,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 239,966,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 210,117,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 210,117,900              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 111,514,900              

งบอดุหนุน 111,514,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 111,514,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 111,514,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 20,982,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 4,825,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 9,441,900                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 9,966,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 66,298,600                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 98,603,000                

งบอดุหนุน 98,603,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 98,603,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 98,603,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 9,628,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,214,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,332,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,573,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 77,854,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 29,848,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 25,768,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 25,768,900                

งบลงทนุ 25,768,900                

ครุภณัฑ์ 9,649,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,583,000                    

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

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

กระบะเหลก็  วทิยาลยัการอาชพีขขุนัธ ์ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์ คนั 1 1,920,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

วทิยาลยัเทคนิคกนัทรารมย ์ต าบลดูน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์ 

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการราษไีศล ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดั คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,066,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหส์มรรถนะยานยนตแ์บบใชห้วั Probe และ

เซนเซอร ์10 ชนิดพรอ้มชดุโปรแกรมฐานขอ้มูลอะไหลร่ถยนต ์ วทิยาลยัการ

อาชพีขขุนัธ ์ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัช ี วทิยาลยัการอาชพีขนุ

หาญ ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบัขนาดก าลงัขยาย 24 เท่า   วทิยาลยัการอาชพี

ศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนอจัฉริยะ  วทิยาลยัเทคนิคกนัทรลกัษ ์

ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,119,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,827,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัการอาชพีขนุหาญ 

ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 9,827,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,292,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน  วทิยาลยัการอาชพีศรีสะเกษ ต าบล

หนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 6,292,900                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 3,000,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพื้นฐานช่างกลอตุสาหกรรม วทิยาลยัสารพดั

ช่างศรีสะเกษ ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ  ชดุ 1 3,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,080,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 1,080,000                 

งบลงทนุ 1,080,000                 

ครุภณัฑ์ 1,080,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ทดลองทางไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มโซล 

วทิยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ  ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะ ชดุ 36 1,080,000                    

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 1,657,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,657,500                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1,657,500                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 1,657,500                 

งบอดุหนุน 1,657,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,657,500                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พกัคอย  แบบ 5 ที่น ัง่  วทิยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ 

ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 40 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 15 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1  วทิยาลยัสงฆศ์รีสะ

เกษ ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืประกบไม ้ หนา้เดยีว 2 ช่วง วทิยาลยัสงฆ์

ศรีสะเกษ ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชัน้ 15 420,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ วทิยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ ต าบล

น า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้  าโพงอเนกประสงค ์วทิยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ ต าบลน า้ค า

 อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 7 66,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์

 วทิยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 40 136,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 วทิยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั เครื่อง 3 105,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 320,764,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,800,000                 

โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 1,800,000                 

พฒันาศกัยภาพเกษตรกร 1,800,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,800,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 0 1,800,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 4,593,500                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 4,593,500                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 4,593,500                 

งบอดุหนุน 4,593,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,593,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคม

ในประเด็นส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองค์ 5 4,593,500                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,000,000                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 5,000,000                 

การพฒันากลุ่มเกษตรกรเพือ่การผลติขา้วหอมมะลแิบบครบวงจร 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่ง

กลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 0 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 3,824,400                 

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาต ิ(O-Net) ทีส่อดคลอ้งกบับริบทพื้นที่ 3,824,400                 

ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาต ิ(O-Net) ทีส่อดคลอ้งกบับริบทพื้นที่ 3,824,400                 

งบรายจ่ายอื่น 3,824,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ระดบัชาติ (O-Net) ที่สอดคลอ้งกบับริบทพื้นที่ 0 3,824,400                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 29,001,500                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 696,200                   

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 696,200                   
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งบอดุหนุน 696,200                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 696,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 0 696,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 57,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 106,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 80,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 360,600                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 91,200                        

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 28,305,300                

การด าเนินการตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั 28,305,300                

งบรายจ่ายอื่น 28,305,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ 0 28,305,300                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 103,098,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 103,098,300              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 103,098,300              

งบบคุลากร 11,266,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 4,726,600                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 8 4,153,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 5 387,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 2 186,000                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 6,539,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 25 6,539,500                    

งบด าเนินงาน 5,683,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,683,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 2 138,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 3 508,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 14 2,906,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 25 225,000                      

งบอดุหนุน 86,148,400                

เงนิเดอืน 83,594,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 185 83,594,800                   

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 2,553,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 38 2,553,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 173,447,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 91,035,300                

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 91,035,300                

งบด าเนินงาน 4,410,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,410,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 4,410,000                    

งบลงทนุ 86,625,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,625,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 67,225,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 19,725,300                   



160 / 187

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ต าบลโพธิ์

 อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 47,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอฒัจนัทรแ์ละสนามกฬีา ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 9,600,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวทิยาลยั ต าบล

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 9,800,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 80,911,700                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 80,911,700                

งบด าเนินงาน 12,912,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,605,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,916,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,120,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,569,500                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,306,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 570,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,736,400                    

งบลงทนุ 67,499,600                

ครุภณัฑ์ 17,499,600                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 17,499,600                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,500 

ANSI Lumens ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 10 544,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงประจ าหอ้งเรียนบรรยาย ขนาด 40 ที่น ัง่ ต าบล

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 20 2,888,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุตดัต่อภาพ Non-Linear ส าหรบัระบบปฏบิตัิการ Mac

 OS ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 637,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุตดัต่อภาพ Non-Linear ส าหรบัระบบปฏบิตัิการ 

Windows OS ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 627,500                      

รายการระดบัที1่: ระบบบนัทกึเสยีง ส าหรบัเสยีงรอ้งและเสยีงบรรยาย ต าบล

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 824,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบบนัทกึเสยีง ส าหรบับนัทกึเสยีงเครื่องดนตรี  ต าบล

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

I-Classroom ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ระบบ 6 10,728,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัหญงิ ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัชาย ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ หลงั 1 25,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 500,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลป  วฒันธรรม 1,500,000                 

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,500,000                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 181,647,000               
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ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 180,710,100              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 168,495,100              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 19,156,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 19,156,000                

งบลงทนุ 19,156,000                

ครุภณัฑ์ 19,156,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 19,156,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ฮมีาโตคริต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผกัขะ 

ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย 

จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยาง

ชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลกนัทรลกัษ ์ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลกนัทรลกัษ์

 ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลกนัทรลกัษ ์ต าบลน า้

ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลกนัทร

ลกัษ ์ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลกนัทรลกัษ ์ต าบลน า้ออ้ม 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลกนัทรลกัษ ์ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      



162 / 187

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจานใหญ่ ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลจานใหญ่ ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจานใหญ่ ต าบลจานใหญ่ 

อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจานใหญ่ ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ์

 จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลจานใหญ่ ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

จานใหญ่ ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลจานใหญ่ ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจาน

ใหญ่ ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลจานใหญ่ ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปราสาทเยอ ต าบลปราสาทเยอ

 อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลปราสาทเยอ ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปราสาทเยอ ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลปราสาทเยอ ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกู่ ต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลกู่ ต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลราษไีศล ต าบลเมอืงคง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลราษี

ไศล ต าบลเมอืงคง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลราษไีศล ต าบล

เมอืงคง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ชยั ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอ

อทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ชยั ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออทุุมพรพสิยั เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโพธิ์ชยั ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลบงึบูรพ ์ต าบล

บงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลบงึบูรพ ์

ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลบงึบูรพ ์ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลบงึบูรพ์

 ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลบงึบูรพ ์ต าบลบงึบูรพ์

 อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลหว้ยทบัทนั ต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลโนน

คูณ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลโนนคูณ ต าบล

โนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลโนนคูณ ต าบล

โนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลโนนคูณ ต าบลโนนคอ้

 อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลโนนคูณ ต าบลโนนคอ้ 

อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลโนนคูณ ต าบล

โนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลโนนคูณ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลโนนคูณ 

ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลโนนคูณ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลโนนคูณ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลโนนคูณ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตูม ต าบลตูม อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตูม ต าบลตูม อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดวนใหญ่ ต าบลดวนใหญ่ 

อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดวนใหญ่ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหนิ เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดวนใหญ่ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดวนใหญ่ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลดวนใหญ่ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขนิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเขนิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเขนิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขนิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง

 จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขนิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขนิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเขนิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเขนิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เขนิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขนิ 

ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขนิ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละลม ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลละลม ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลละลม ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละลม ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลละลม ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลละลม ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลละลม ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาโกน ต าบลตาโกน อ าเภอเมอืงจนัทร ์ เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพยหุ ์ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์

จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพยหุ ์ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพยหุ ์ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลพยหุ ์ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพยหุ ์ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

พยหุ ์ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพยหุ ์

ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพยหุ ์ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพยหุ ์ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสยีว ต าบลเสยีว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเสยีว ต าบลเสยีว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบวัดง ต าบลหนองบวัดง อ าเภอศิลาลาด จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 8,486,400                 

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 8,486,400                 

งบลงทนุ 8,486,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,486,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,486,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสบืสานพระราชด าริ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 613 ตารางเมตร โรงพยาบาลเบญจลกัษเ์ฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษา ต าบลเสยีว อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 8,486,400                    

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 970,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 970,000                   

งบลงทนุ 970,000                   

ครุภณัฑ์ 970,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 970,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกเจาะขอ้เขา่ส าหรบั Aspiration ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ตวั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติข ัน้สูง (ALS) เด็กทารก พรอ้มเครื่อง

จ าลองคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลศรีสะ

เกษ ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติช ัน้สูง (ALS) ผูใ้หญ่ พรอ้มชดุจ าลอง

สถานการณ์แบบโปรแกรมไดช้นิดไรส้าย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลศรีสะเกษ ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 600,000                      



166 / 187

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผูใ้หญ่ ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ตวั 1 110,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 139,882,700              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 139,882,700              

งบลงทนุ 139,882,700              

ครุภณัฑ์ 13,240,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,940,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัผ่าตดัจอประสาทตาพรอ้มชดุกลบั

ภาพระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลศรีสะเกษ ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 5,880,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเปิดกระโหลกศีรษะ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 1,060,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลอทุุมพรพสิยั

 ต าบลก าแพง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลภูสงิห ์

ต าบลหว้ยตึก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลโนนคูณ 

ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 1 2,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 126,642,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,232,100                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองมา้ ต าบลหนองมา้ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์12 ครอบครวั (จอดรถชัน้ลา่ง) เป็น

อาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลวงั

หนิ ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 13,022,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 112,410,600                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลขนุหาญ ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ หลงั 1 30,518,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลกนัทรารมย ์ต าบลดูน อ าเภอ

กนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 31,062,200                   

รายการระดบัที1่: ตึกคนไขน้อก (O.P.D.) รพ. ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,125 ตารางเมตร โรงพยาบาลหว้ยทบั

ทนั ต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 15,670,900                   

รายการระดบัที1่: ตึกคนไขน้อก (O.P.D.) รพ. ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,125 ตารางเมตร โรงพยาบาลไพรบงึ 

ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 15,670,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก - อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 5,704 ตารางเมตร โรงพยาบาลราษไีศล ต าบลเมอืงคง

 อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 19,488,200                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 7,421,500                 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 7,421,500                 
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การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7,421,500                 

งบด าเนินงาน 2,791,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,791,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 272,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 1,719,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 800,000                      

งบลงทนุ 4,630,000                 

ครุภณัฑ์ 4,630,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,680,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลพยหุ ์ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลไพรบงึ  ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบงึบูรพ ์ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลยางชมุนอ้ย ต าบลยางชมุนอ้ย อ าเภอยางชมุนอ้ย เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 950,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนคูณ

 ต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุ

เมอืงฮาม ต าบลกดุเมอืงฮาม อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุเสลา

 ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตระกาจ

 ต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระแชง

 ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนุน 

ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจาน

ใหญ่ ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละลาย

 ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกฤษณา

 ต าบลกฤษณา อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไพร

พฒันา ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสูง

 ต าบลโนนสูง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกนัทร

อม ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดวน

ใหญ่ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนยาง

 ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตูม 

ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเดงรกั 

ต าบลดงรกั อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมอืง

จนัทร ์ต าบลเมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าแย 

ต าบลต าแย อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผอื 

ต าบลผอืใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,793,500                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 4,793,500                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 4,793,500                 

งบลงทนุ 4,793,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,793,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอปรางคกู่์ ต าบลพมิาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,583,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพยหุ ์

ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 3,583,400                    

กรมควบคุมโรค 936,900                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 88,900                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 88,900                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 88,900                     

งบลงทนุ 88,900                     

ครุภณัฑ์ 88,900                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 84,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนภูสงิห ์(ช่องสะง  า) ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนภูสงิห ์(ช่อง

สะง  า) ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนภูสงิห ์(ช่องสะง  า) ต าบลไพร

พฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนภูสงิห ์(ช่องสะง  า) ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 848,000                   

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 848,000                   
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เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 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 านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 10 จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลส ิอ าเภอขนุ คนั 1 848,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 41,690,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 20,980,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 20,980,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 19,896,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 19,896,000                

งบอดุหนุน 19,896,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,896,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริราษฎร ์ต าบลค าเนียม อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลอืชยั ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอาลยั ต าบลจาน อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันอ้ยโนนสงั ต าบลโนนสงั อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองกก ต าบลยาง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัผกัแพว ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นบวันอ้ย ต าบลบวันอ้ย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหงอก ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลางประชาสรรค ์ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นทุ่ม ต าบลเมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสูง ต าบลเมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณาราม ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหนองติม(ธ) ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 453,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหนองโปร่งใหญ่(ธ) ต าบลรุง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 253,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพานทา ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 213,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสาด ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักระต า่พฒันาราม ต าบลขะยูง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 733,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันากนัตม ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าไมพ้ฒันา ต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งยาว ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัเจยีงอศีรีมงคลวราราม ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ วดั 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัมหาพทุธาราม ต าบลเมอืงเหนือ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ วดั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัหลวงสุมงัคลาราม ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรี วดั 1 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตระกาจ ต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นม่วง ต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสมบูรณ์ ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 373,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหวัชา้ง ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเทพพทิกัษธ์รรม (ธ) ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าอริยธรรม (ธ) ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าอารางใหม่พฒันา (ธ) ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าปทุมทพิย ์(ธ) ต าบลขนุน อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอรุณสวา่ง ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหลกัหนิ ต าบลบกัดอง อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซ าตาโตง (ธ) ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าโนนสมบูรณ์ (ธ) ต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่บูรพา (ธ) ต าบลเหลา่กวาง อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งรวงทอง (ธ) ต าบลโพธิ์ อ  าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัผกัขะ ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดนิด า ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 100,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสูง ต าบลบงึบอน อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนดู่ ต าบลดู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวาย ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองระนาม ต าบลตูม อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นบ่อ ต าบลหนองเชยีงทูน อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นพอก ต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นสามขา ต าบลกู่ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองเมก็ ต าบลต าแย อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัระเบาะ ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสวรรค ์ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลมุพกุอดุมพนาราม  ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาตราวธรรมาราม  ต าบลดงรกั อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าภูดนิ ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวนาสวรรค ์ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปราสาทเยอใต ้ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพะแวะ ต าบลสุขสวสัดิ์ อ  าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนปลดั ต าบลสุขสวสัดิ์ อ  าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เสลานากอ๊ก ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นดู่  ต าบลระหาน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกตาล ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัขะยูง ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกทะลอกพฒันาราม ต าบลหว้ยตึก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นเวาะ ต าบลคูซอด อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตูมนอ้ย ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 153,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นขะยูง ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหยอด ต าบลแต ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหนองแคนรตันาราม ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 433,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตะเคียนทอง ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศรีอรุณ ต าบลเขนิ อ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนไชยงาม ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน า้เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นตะแบง ต าบลหว้ยตึก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสะแบตาก  ต าบลจกิสงัขท์อง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสะอาง ต าบลหว้ยเหนือ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัฮ่องสามคัคี ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นบุสูง ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองคา้ ต าบลหนองคา้ อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ วดั 1 446,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 684,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 684,000                   

งบอดุหนุน 684,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 684,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัอรุณ

สวา่ง ต าบลไพร อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 684,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมศรีเกษตรวทิยา ต าบลเมอืงใต ้อ าเภอเมอืศรีสะเกษ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดับา้นโนนคูณวทิยา ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 20,710,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 20,710,000                

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.โนนคูณ 

ภ.จว.ศรีสะเกษ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 20,710,000                   
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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 าจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัศรีสะเกษ    ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัศรีสะเกษ   ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 140,385,600               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 5,224,700                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,224,700                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 5,224,700                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 4,270,000                 

งบอดุหนุน 4,270,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,270,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 2500 4,270,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 954,700                   

งบอดุหนุน 954,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 954,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัศรีสะเกษ ไร่ 200 954,700                      

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 7,360,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 7,360,000                 

โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจริะ-อบุลราชธานี 7,360,000                 

ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจริะ - อบุลราชธานี 7,360,000                 

งบลงทนุ 7,360,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,360,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 7,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาจดัประกวดราคา    จงัหวดัศรีสะเกษ รายการ 1 7,360,000                    

การประปาส่วนภูมภิาค 101,693,400              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 101,693,400              

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 101,693,400              
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ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 89,129,400                

งบลงทนุ 89,129,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 89,129,400                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 89,129,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขาศรีสะ

เกษ-(อทุุมพรพสิยั)-(ทุ่งไชย)-(หว้ยทบัทนั) อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ - อทุุมพร

พสิยั - หว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 89,129,400                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 12,564,000                

งบลงทนุ 12,564,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,564,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,564,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 6 บา้นวงัชมภู ต าบล

เวยีงเหนือ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,128,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 4 บา้นพราน ต าบลหว้ย

เหนือ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,030,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 บา้นหนองดุม, หมู่ 9

 บา้นหนองม่วง ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 10 บา้นทุ่งหลวง 

ต าบลหว้ยตึก๊ชู อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 3,906,000                    

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 26,107,500                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 24,207,500                

โครงการการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 24,207,500                

การบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 24,207,500                

งบลงทนุ 24,207,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,207,500                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอฒัจนัทรท์ศิเหนือ ทศิใต ้และอาคารกระถางคบ

เพลงิพรอ้มติดต ัง้สกอรบ์อรด์ สนามกฬีาจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก 

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 23,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,207,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอฒัจนัทรท์ศิเหนือ ทศิใต ้และ

อาคารกระถางคบเพลงิพรอ้มติดต ัง้สกอรบ์อรด์ สนามกฬีาจงัหวดัศรีสะเกษ

 ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,207,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,900,000                 

การบริหารจดัการองคก์รและการบริการทางการกฬีา 1,900,000                 

ยกระดบัศูนยบ์ริการกฬีาของ กกท. ทีม่มีาตรฐานการใหบ้ริการเพือ่รองรบัการพฒันา

กฬีาและการออกก าลงักาย 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม สนามฟตุซอล สนามกฬีา

จงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,900,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 406,644,000               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 96,414,300                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 96,414,300                
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โครงการพฒันาและส่งเสริมการคา้การลงทนุในกลุ่มจงัหวดั 13,350,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัการแขง่ขนัทางดา้นการคา้การลงทนุของกลุ่มจงัหวดั 13,350,000                

งบลงทนุ 13,350,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,350,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 13,350,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย  ศก.2033  

แยก ทล.หมายเลข 24 - บา้นโศกขามป้อม ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลกัษ์

 จงัหวดัศรีสะเกษ กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.260 กโิลเมตร สายทาง 1 13,350,000                   

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มจงัหวดั 43,064,300                

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลติทางการเกษตรเพือ่เพิม่มลูค่า 580,000                   

งบลงทนุ 580,000                   

ครุภณัฑ์ 580,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 580,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ผวิหนา้หุม้สแตนเลส จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 18 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องค ัว่ถ ัว่มอเตอร ์จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดละเอยีด จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอล 5 กโิลกรมั จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 3 30,000                        

พฒันาตลาดสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑ์ 3,055,000                 

งบด าเนินงาน 3,055,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,055,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 25,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: จดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้และนวตักรรมเกษตร

สมยัใหม่  จ านวน 1 ครัง้ 5 วนั  300 คูหา ณ จงัหวดัศรีสะเกษ (คูหาไม่ คร ัง้ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 321,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 158,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

เมอืงสมนุไพร กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 7,429,300                 

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 35,000                        

งบลงทนุ 7,389,300                 

ครุภณัฑ์ 1,805,300                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,805,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งสมนุไพร จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่สมนุไพร จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บสมนุไพร จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจยุาชาชงอตัโนมตัิ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีปากถงุอตัโนมตัิ (ขนาด 1 กก.) จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 27,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ระบบคานเลือ่น 300 กก. จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 8,800                         

รายการระดบัที1่: ชัน้วางสแตนเลส 3 ชัน้แบบซี ่ขนาด 700x1500x1500 

จงัหวดัศรีสะเกษ ตวั 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส จงัหวดัศรีสะเกษ คนั 2 24,000                        
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รายการระดบัที1่: อ่างสแตนเลสส าหรบัลา้งภาชนะแบบอ่างคู่ จงัหวดัศรีสะ ตวั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดร่อนแบบ Pin mill จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,584,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,584,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารแปรรูปสมนุไพร จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: โรงตากพลงังานแสงอาทติย ์จงัหวดัศรีสะเกษ หลงั 2 1,584,000                    

พฒันาแหลง่น า้และระบบกระจายน า้ 32,000,000                

งบลงทนุ 32,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยระบบไฟฟ้า ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอ

บงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนทางเขา้สถานีฯ สูบน า้ ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอ

บงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 7,200,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางระบายน า้ลน้ แบบ ค ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืง

 จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,143,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารระบายน า้ (ก่อสรา้งท่อลอดถนน ชนิด 7-2 )

 ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,765,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดรบัน า้ ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืง จงัหวดัศรี แห่ง 1 3,292,100                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 20,299,100                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้ ต าบลบงึบรูพ ์อ าเภอบงึบรูพ ์จงัหวดั แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 170,000 

ลูกบาศกเ์มตร ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 6,818,400                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์

จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,231,300                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกตะกอน ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ และก าจดัวชัพชื

 ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 950,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแหลง่น า้ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 56,110 

ลูกบาศกเ์มตร และคนัดนิบดอดั ต าบลน า้ค า อ าเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 5,299,100                    

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและบริการในกลุ่มจงัหวดั 40,000,000                

พฒันาเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงแหลง่ทอ่งเทีย่ว 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต 

สาย ทช.ศก.3040 -  ทช.ศก.3005 ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะ

เกษ กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 12.110 กโิลเมตร สายทาง 1 40,000,000                   

จงัหวดัศรีสะเกษ 310,229,700              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 310,229,700              

การพฒันาดา้นสงัคม 41,629,500                

โครงการส่งเสริมและรกัษา วฒันธรรม ประเพณีศรีสะเกษ 8,041,000                 

งบด าเนินงาน 1,041,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,041,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ บาท 0 985,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งเหมาบริการ 0 56,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่และเครื่องเสยีง 0 56,000                        

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปลอ่งลฟิทพ์รอ้มติดต ัง้ลฟิท ์อาคารเฉลมิพระ

เกยีรติ อนุพทุธมณฑลจงัหวดัศรีสะเกษ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ แห่ง 1 7,000,000                    

โครงการยกระดบัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 1,173,000                 

งบด าเนินงาน 1,173,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,173,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร บาท 0 28,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,144,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 1,144,800                    

โครงการส่งเสริมสงัคมน่าอยู่และพฒันาคุณภาพชวีติ 18,002,800                

งบด าเนินงาน 1,464,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,464,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร บาท 0 13,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,450,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 1,450,800                    

งบลงทนุ 16,538,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,538,200                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 6,392,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ประปา บา้นท่าคลอ้ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอ

เบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตประปาหมู่บา้นในเขตต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 10 ต าบล

กนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,892,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,146,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ซอ่มแซม ประปาขนาดใหญ่ บา้นด่าน หมู่ที่ 3 

ต าบลสรา้งป่ี อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,146,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราชกมุารี ต าบลเมอืงคง

 อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 9,000,000                    

โครงการพฒันาการกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เกา้อี้บนอฒัจนัทรส์นามกฬีากลางจงัหวดัศรีสะเกษ 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 3,500,000                    

โครงการพฒันาและยกระดบัฝีมอืแรงงาน 912,700                   

งบด าเนินงาน 762,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 762,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร บาท 0 337,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 425,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 425,600                      

งบลงทนุ 149,900                   
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ครุภณัฑ์ 149,900                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 149,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนั (แบบดจิติอล) ม ีAdaptor ใชง้านกบั

กระแสไฟฟ้าในบา้น  ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: ตูอ้บไอรอ้น (เซาน่า) ขนาดกวา้ง 120.00 เซนติเมตร ยาว 

150.00 เซน็ติเมตร  สูง 200.00 เซน็ติเมตร ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ

 จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ผา้ กวา้ง 150.00 เซน็ติเมตร ลกึ 50.00 เซน็ติเมตร 

สูง 180.00 เซนติเมตร  ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกับุคคลแบบดจิติอล จอ แอลซดี ีรบั

น า้หนกัได ้180.00 กโิลกรมั  ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์เครื่องครวั ขนาด 120 x 50 x 180 

เซน็ติเมตร. ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ตู ้ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบแบบใชแ้กส๊ ขนาด 1 บาน อบได ้2 ชัน้ ต าบลโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตีและผสมอาหาร ขนาด 5 ลติร มอรเ์ตอร ์300 

วตัต ์ ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ  เครื่อง 1 36,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดสบัเอนกประสงค ์มอรเ์ตอรไ์ม่ต า่กวา่ 700 วตัต ์

ความเร็ว ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 รอบ/นาท ี ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรีสะเกษ  เครื่อง 1 7,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ขนาด 15.00 กโิลกรมั  ต าบลโพธิ์ อ  าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 1 1,200                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใช่จ่ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ บาท 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 33,265,900                

โครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,799,200                 

งบด าเนินงาน 179,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 179,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 179,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 179,200                      

งบลงทนุ 1,620,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,620,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: พนัธุก์ลา้ไม ้ กลา้ 213158 1,620,000                    

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 31,466,700                

งบลงทนุ 31,466,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,466,700                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 31,466,700                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองหลกัชา้ง บา้นหนองขี้นก หมู่ที่ 8 ต าบล

หวา้นค า อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ  ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 906,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยจนัทร ์ต าบลกนัทรอม อ าเภอขนุหาญ จงัหวดั

ศรีสะเกษ ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,500.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพ ฝายหว้ยทา (วงักระบอื) หมู่ที่ 3 ต าบล

พงิพวย อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอก ร่องรกบา้นแสนส าราญ หมู่ที่ 13 ต าบลบก อ าเภอ

โนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ  ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 37,050.00 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,990,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้คลองอสีานเขยีวบา้นตีกา พรอ้มขดุลอก 

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะกษ  ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

95,000.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองอสีานเขยีวหนองเชยีงทูน ต าบลหนองเชยีง

ทูน อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ  ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  

105,000.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิ หนองบวัด่าน พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลด่าน 

อ าเภอราษไีศล ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 81,250 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง พรอ้มถนนเลยีบคลอง บา้นดงบงั หมู่ที่ 1-

คลองอสีานเขยีว ต าบลศรีส าราญ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณ

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  3,600.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 675,700                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยน า้ใส บา้นอตีอ้ม หมู่ที่ 9 ต าบลค าเนียม 

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  26,137.00 แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองผอื บา้นอเีซ หมู่ที่ 5 อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

จงัหวดัศรีสะเกษ  ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  24,258.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองลมุพกุ ต าบลตองปิด อ าเภอน า้เกลี้ยง 

จงัหวดัศรีสะเกษ  ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  115,000.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 5,000,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 1,695,000                 

โครงการป้องกนัและรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 1,695,000                 

งบด าเนินงาน 1,695,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,695,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,695,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 1,695,000                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 1,181,400                 

โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้เพือ่เพิม่มลูค่าและขยายช่องทางการตลาด 681,400                   

งบด าเนินงาน 681,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 681,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร บาท 0 28,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 252,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 252,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาออกแบบและประชาสมัพนัธ์ 0 400,000                      

โครงการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดน และแนวระเบยีง

เศรษฐกจิพื้นทีเ่ป้าหมาย 500,000                   

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 500,000                      

การพฒันาดา้นเกษตร 225,901,300              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้วหอมมะลคุิณภาพ 20,449,200                

งบด าเนินงาน 20,449,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,449,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร บาท 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 13,709,500                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 13,709,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 1,913,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการจดัแสดงสนิคา้ บาท 0 1,913,700                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร บาท 0 4,784,000                    

โครงการส่งเสริมการปลูกพชืเศรษฐกจิและลดตน้ทนุการผลติในภาคเกษตรกรรม 9,755,900                 

งบด าเนินงาน 742,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 742,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร บาท 0 15,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 591,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 591,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 50,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก รายการ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร บาท 0 70,000                        

งบลงทนุ 9,013,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,013,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,013,800                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร บา้นหมดั หมู่ที่ 3 -บา้น

กอก หมู่ที่ 3 ต าบลละทาย อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร สายบา้นโนนลาน - บา้น

ม่วง ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 785,700                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร สายบา้นโนนลาน ต าบล

เป๊าะ - ตลาดเทศบาลต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เสน้ทาง บา้นบ่อทอง หมู่ที่ 

7 ต าบลปราสาท อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ สายแรงต า่ ยาว 640 เมตร แห่ง 1 111,600                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เสน้ทางบา้นหนองหยอด 

หมู่ที่ 3 ต าบลแต ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 212,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เสน้ทางบา้นหนองเตา หมู่ที่

 5 ไปหนองผกัตบ ต าบลหนองไฮ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร บา้นยางกดุ (เสน้ไปฝาย

ตอนลา่ง) หมู่ที่ 5 ต าบลหมากเขยีบ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 708,100                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร จากบา้นโคกเลาะ (โนนชาด)

 หมู่ที่ 8 ต าบลจาน ไปโนนแดง ต าบลจาน ระยะทาง 1,000 เมตร อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 355,200                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร บา้นดงบงั หมู่ที่ 7 ต าบล

จาน อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ ไปทางบา้นหนองรงั ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์

จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง 1,000 เมตร แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร บา้นไผ่ หมู่ที่ 11 ต าบลไผ่ 

อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร สายบา้นหนองคูใต ้- บา้น

ม่วง ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 783,200                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร สายบา้นหมากยาง - บา้น

ม่วง ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร สายบา้นหมากยาง บา้น

โนนแดง บา้นหนองคูใหม่ ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 565,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร สายบา้นหมากยาง บา้น

โนนลาน บา้นหนองโน อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เสน้ทาง บา้นดงแดง หมู่ที่ 

4 ต าบลด่าน อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 933,600                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เสน้ทาง บา้นโต่งโตน้นอก 

หมู่ที่ 17 ต าบลหนองอึง่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 474,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เสน้ทาง บา้นแสนแกว้(คุม้

ดอนหาด 2) หมู่ที่ 16 ต าบลหนองหม ีอ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 518,800                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เสน้ทางบา้นนอ้ยผกัหม 

หมู่ที่ 14 - อบต.ปะอาว อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เสน้ทางบา้นม่วง หมู่ที่ 5 - 

บา้นแต ้หมู่ที่ 1 อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร เสน้ทางบา้นหนองหยอด 

หมู่ที่ 3 - กลุม่นายวชิยัฯ ต าบลแต ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 152,400                      

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติทเุรียนคุณภาพ 2,959,100                 

งบด าเนินงาน 2,887,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,887,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ บาท 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 348,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 348,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 2,338,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการจดัแสดงสนิคา้ บาท 0 2,338,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก รายการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร บาท 0 40,000                        

งบลงทนุ 72,000                     

ครุภณัฑ์ 72,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 72,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ความจไุม่นอ้ยกวา่ 25 ลติร ต าบลหนอง

ไผ่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ เครื่อง 4 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลแบบพกพา 0-3 กโิลกรมั  ต าบล

หนองไผ่ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ  เครื่อง 4 20,000                        

โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบปศุสตัวแ์ละประมงจงัหวดัศรีสะเกษ 5,246,000                 

งบด าเนินงาน 1,246,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,074,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร บาท 0 160,000                      

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยเ์รียนรูก้ารเลี้ยงโคเน้ือพรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบศูนยส์าธติการเลี้ยงโคเน้ือแบบปราณีต ต าบลหนองครก 

 อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 4,000,000                    

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและโครงขา่ยคมนาคม 185,022,400              

งบลงทนุ 185,022,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 185,022,400                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 175,161,400                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นสนิท-บา้นพลอ็ง 

หมู่ที่ 8 ต าบลสวาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว แห่ง 1 780,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นสนายกลาง หมู่

ที่ 10 – สามแยกไทยสะเทอืน ต าบลพมิาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ

 ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 432.00 เมตร แห่ง 1 980,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองปลาคูณ หมู่ที่

 12 ต าบลตาโกน อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง 328.00 เมตร แห่ง 1 993,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยฮ่องเอีย่น 2 พรอ้ม

รางระบายน า้ หมู่ที่ 8 ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะ

เกษ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร พรอ้มตะแกรงกวา้ง 0.30 

เมตร ยาว 233.00 เมตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นแกงเลี้ยว หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง 345.00 เมตร แห่ง 1 1,031,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นดอนหลีต่ะวนัออก 

หมู่ที่ 10 - บา้นสมอ หมู่ที่ 2 ต าบลสมอ อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 378.00 เมตร แห่ง 1 1,032,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นเก่านอ้ย หมู่ที่ 8 - 

บา้นหนองนกทา หมู่ที่ 9 ต าบลสมอ    อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 473.00 เมตร แห่ง 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นสะแบงตาก หมู่ที่ 6

 - บา้นโจดนาลอื หมู่ที่ 4 ต าบลจกิสงัขท์อง อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ

 ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร แห่ง 1 1,094,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็จากบา้นไฮ หมู่ที่ 7 - 

บา้นร าเจก หมู่ที่ 3 ต าบลพมิายเหนือ    อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 485.00 เมตร แห่ง 1 1,106,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหว้ยทบัทนั  หมู่ที่ 1

 ต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร แห่ง 1 1,131,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นกอก หมู่ที่ 11 - 

ประปาหมู่บา้น ต าบลปะอาว อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร. แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นกระแซง หมู่ที2่ 

ต าบลต าแย อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว แห่ง 1 1,421,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายโนนจกัจ ัน่ -หนอง

หนิ) บา้นโนนจกัจ ัน่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองงูเหลอืม  อ าเภอเบญจลกัษ ์จงัหวดั

ศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 480.00 เมตร แห่ง 1 1,625,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง รางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มปรบัผวิ

จราจร ซอยขา้งพพีมีอรเ์ตอร ์บา้นเพยีนาม หมู่ที่ 3 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ขนาดบ่อพกัยาว 390 เมตร แห่ง 1 1,638,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นสรา้งกกเกษ หมู่ที1่3

  - บา้นหนองดู่ หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อแกว้    อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร แห่ง 1 1,790,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหนองเหลก็ หมู่ที5่ -

 บา้นดู่ หมู่ที2่ ต าบลตาเกษ  อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร แห่ง 1 1,852,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟสญัญาณจราจร บา้นแต ้

ต าบลแต ้อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ เสาไฟฟ้าแรงสูง จ านวน 36 แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโพน หมู่ที่ 2 - บา้น

หนองหวา้ หมู่ที่ 11 ต าบลศรีส าราญ    อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 729.50 เมตร แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นกนัตรวจ หมู่ที่ 1 

ต าบลโนนปูน - บา้นหนองส าราญ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนปูน อ าเภอไพรบงึ 

จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 639.00 เมตร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้บา้นบงึมะลู-บา้น

หว้ยน า้ทพิย ์ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิจราจร

กวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 700.00 เมตร แห่ง 1 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นผกัขะ หมู่ที่ 8 (สาย

ประปา-คลองส่งน า้) ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง720.00 เมตร แห่ง 1 1,985,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นพะแวะใต ้หมู่

ที่ 8 ต าบลสุขสวสัดิ์ อ  าเภอไพรบงึ – ถนนสายพยหุ/์ขนุหาญ ช่วงที่ 2 อ าเภอ

ไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 740.00 เมตร แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หมู่ที่ 14 บา้นหนองบวั

ใหญ่ใต ้สายบา้นหนองบวัใหญ่ใต ้ถงึ บา้นโนนส าโรง ต าบลหนองหวา้ อ าเภอ

เบญจลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 639.00 แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหนองสมิ หมู่ที่ 12 -

 นิคมซอย 4 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 

6.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร แห่ง 1 2,480,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นมะหลี ่หมู่ที่ 12 - 

บา้นแดง ต าบลกงุ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร แห่ง 1 2,590,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นสรา้งป่ี หมู่ที่ 12-

ดอนแฮด ต าบลสรา้งปี อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 

5.00 เมตร ระยะทาง 1.245 กโิลเมตร แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นดอนหลี ่- ทางหลวง

 ศก-ปก.(หมายเลข 2167)  อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจร 

กวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร ระยะทาง  1,380.00 เมตร แห่ง 1 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หมู่ที่ 6 ชมุชนหนองสมิ

นอ้ย - คลองอสีานเขยีว อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง

 6.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 เมตร แห่ง 1 3,364,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหมดั ต าบลทาม - 

บา้นกอก ต าบลละทาย  อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,667.00 เมตร แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางท่อระบายน า้ 

ถนนสายจอมพระ-หนองสะโอง หมู่ที่ 8 ต าบลยางชมุนอ้ย   อ าเภอยางชมุ

นอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร แห่ง 1 3,667,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซม ถนน ลาดยาง สายทางถนนไทยสะเทอืน 

ต าบลดู่    อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง 2,077 เมตร แห่ง 1 3,786,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 เสน้ทางบา้นบก

 - หว้ยกา้นเหลอืง ทางไปโลตสั ต าบลโพนขา่  อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดั

ศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร แห่ง 1 4,197,400                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายศก.4037 แยก

 ทล.4037 แยก ทล.2168 - บา้นกอก-แยก ทล.226 อ าเภอกนัทรารมย ์ แห่ง 1 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานขา้มล าหว้ยขะยูง บา้นหนองกุง้ หมู่ที่ 9 

ต าบลเหลา่กวาง อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ  กวา้ง 9.00 เมตร ยาว แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นทุ่งสวา่ง หมู่ที่ 7

 ต าบลละเอาะ ไปโรงเรียนน า้เกลี้ยงวทิยา หมู่ที่ 5 ต าบลน า้เกลี้ยง อ าเภอน า้

เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 163.00 เมตร แห่ง 1 503,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นด่าน หมู่ที่ 4 - บา้น

หนองขาม หมู่ที่ 9 ต าบลสรา้งปี อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ กวา้ง 5.00

 เมตร ยาว 275.00 เมตร แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นห่องวารี หมู่ที่ 10 

ต าบลตาโกน อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร

 ระยะทาง 343.00 เมตร แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นแสงใหญ่ หมู่ที่ 

2 - บา้นหมดั หมู่ที่ 3, 10 ต าบลทาม อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นดอนขี้มอด หมู่ที่ 10

 - บา้นกระเดา หมู่ที่ 12 ต าบลดู่ อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 353.00 เมตร แห่ง 1 967,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหนองคลา้ใต ้หมู่ที่ 

14 ต าบลโสน -บา้นอาวอย หมู่ที่ 2 ต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ

 ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 336.00 เมตร แห่ง 1 999,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็จากบา้นป่าไร่ ต าบล

พรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นพรหมสวสัดิ์ ต าบล

พรหมสวสัดิ์ อ  าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  

ระยะทาง 440.00 เมตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นโนนเชยีงสอน 

หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหวา้ ถงึ บา้นดอนเขยีว ต าบลท่าคลอ้ อ าเภอเบญจลกัษ ์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหนองทุ่มนอ้ย หมู่ที่

 2 - หนองหวา้ หมู่ที่ 11 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหนองกกยูง หมู่ที่ 10

 - บา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 7 ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ

 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นเค็ง หมู่ที่ 5 ต าบล

ตาโกน อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 505.00 แห่ง 1 1,030,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นเขวา หมู่ที่ 8 ต าบล

เมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว แห่ง 1 1,031,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบล

เมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง 460.00 เมตร แห่ง 1 1,181,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายชมุชนมติรภาพ - 

ทางหลวงชนบทหมายเลข ศก 4018 หมู่ที่ 8 ต าบลบงึบูรพ ์อ าเภอบงึบูรพ ์

จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 657.00 เมตร แห่ง 1 1,279,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นกะเอนิ หมู่ที่ 1 

ต าบลบุสูง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,325,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นป่าดู่ หมู่ที่ 3 ต าบล

ทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  แห่ง 1 1,332,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้บา้นโนนส าราญใต ้

ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,336,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้บา้นโนนเหลือ่ม 

ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร  ระยะทาง 520.00 เมตร แห่ง 1 1,336,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้บา้นทางโคง้-บา้น

ตูมนอ้ย ต าบลภูเงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางบา้นกลาง หมู่ที่ 

4 - ทางเชือ่มบา้นหนองเหลก็ ต าบลตาเกษ อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะ

เกษ  ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 500.00 เมตร แห่ง 1 1,421,200                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หมู่ที่ 2 ชมุชนหนองสมิ

ใหญ่ ต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 

5.00 เมตร  ระยะทาง 520.00 เมตร แห่ง 1 1,547,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง รางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็บา้นสงยาง หมู่ที่

 5-11 ต าบลกงุ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง 1,459.00 เมตร แห่ง 1 1,638,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 4 

บา้นกระทุม้ ต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 730.00 เมตร แห่ง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นทุ่ม หมู่ที่ 8 ต าบล

เมอืงจนัทร ์อ าเภอเมอืงจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  

ระยะทาง 700.00 เมตร แห่ง 1 1,781,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายจากคลองส่งน า้

ชลประทาน - ชมุชนบา้นหาดใหม่พฒันา ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึบูรพ ์จงัหวดั

ศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 910.00 เมตร แห่ง 1 1,824,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นทุ่งมน  หมู่ที่ 7 

ต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร  ระยะทาง 843.00 เมตร แห่ง 1 1,899,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้บา้นโนนสมประสงค์

 หมู่ที่ 13 ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ - ทางหลวง

ชนบท ศก 3040 ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 679.00 เมตร แห่ง 1 1,967,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นผกัขยา่ใหญ่ หมู่ที่ 3

 ต าบลโพธิ์ อ  าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  

ระยะทาง 740.00 เมตร แห่ง 1 1,981,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหนองปลาเขง็ หมู่ที่

 10 ต าบลโพธิ์ อ  าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 

 ระยะทาง 740.00 เมตร แห่ง 1 1,981,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหนองอะเลา หมู่ที่ 7

 ต าบลสะพงุ อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  

ระยะทาง 900.00 เมตร แห่ง 1 2,063,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหวัเสอื หมู่ที่ 1 

ต าบลหวัเสอื – บา้นระกา หมู่ที่ 5 ต าบลโคกเพชร อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะ

เกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 752.00 เมตร แห่ง 1 2,136,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นโนนสะอาด หมู่

ที่ 2 ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย ์- บา้นนาสูง ต าบลตะดอบ อ าเภอน า้

เกลี้ยง จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 752.00 เมตร แห่ง 1 2,138,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้ขา้งวดัป่านากนัตม-

หว้ยบ่อ ต าบลสงัเมก็ อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 

3.00 เมตร  ระยะทาง 1,100.00 เมตร แห่ง 1 2,202,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หมู่ที่ 5 ต าบลหนองครก

 อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ช่วงที่ 1 ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 

2,240 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 1,862 ตารางเมตร แห่ง 1 2,360,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หมู่ที่ 8 บา้นสวสัด ี- 

ฝายสวสัด ีต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 1,060.00 เมตร แห่ง 1 2,364,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นตายู หมู่ที่ 7 - บา้น

โนนค าแกว้ หมู่ที่ 13 ต าบลสระเยาว ์อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 850.00 เมตร แห่ง 1 2,376,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นโพธิ์นอ้ย หมู่ที่ 2 

ต าบลซ า อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร

  ระยะทาง 803.00 เมตร แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นสนวน หมู่ที่ 18 

ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,428,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหนองใหญ่เชือ่ม

บา้นภูทอง หมู่ที่ 5 ต าบลภูฝ้าย อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.040 กโิลเมตร แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นขาม หมู่ที่ 1 - บา้น

โนนชาด หมู่ที่ 2 ต าบลกงุ อ าเภอศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิจราจรกวา้ง

 5.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร แห่ง 1 2,590,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นหนองแกว้ หมู่ที่

 2 -บา้นส าโรง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแกว้ (แยกทางหลวง 226) อ าเภอเมอืงศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.050 แห่ง 1 2,799,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นโนนค าแกว้ หมู่ที่ 

13 ต าบลสระเยาว ์อ าเภอศรีรตันะ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 1.050 กโิลเิมตร แห่ง 1 2,936,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นสวาย-บา้นสนิท 

ต าบลสวาย อ าเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรีสะเกษ ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  แห่ง 1 2,945,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาถนนทางเขา้แปลงเกษตร (ทุเรียน,เงาะ,ลองกอง 

ฯลฯ) บา้นซ าขี้เหลก็ หมู่ที่ 10 ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ผวิจราจรกวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,064.00 เมตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นโพนปลดั หมู่ที่ 1 

ต าบลสุขสวสัดิ์ อ  าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 5,136,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางบา้นกลาง ไป

เชือ่มถนน 226 หมู่ที่ 4 ต าบลขะยูง อ าเภออทุุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ  

ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 2,000.00 เมตร แห่ง 1 5,680,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มวางท่อระบายน า้ 

ถนนสายยางชมุนอ้ย-โนนติ้ว หมู่ที่ 9 ต าบลยางชมุนอ้ย อ าเภอยางชมุนอ้ย 

จงัหวดัศรีสะเกษ  ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ระยะทาง 1,615.00 เมตร แห่ง 1 6,628,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง และปรบัปรุงถนน ลาดยางสายทางแยก ทล.2383

 - บา้นยางชมุใหญ่ ต าบลยางชมุนอ้ย อ าเภอยางชมุนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,861,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแท่นช ัง่น า้หนกัการบรรทุกพชืผลทางการเกษตร 

บา้นสรา้งป่ี หมู่ที่ 2 ต าบลสรา้งป่ี  อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ ตาช ัง่ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแนวกัน้ตลิง่พงั แนวหว้ยพอก โรงเรียนกนัลกัษ์

วทิยา ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกนัทลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 8,161,000                    

โครงการพฒันาพื้นทีอ่นัเน่ืองมาจากพระราชด าริตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 2,468,700                 

งบด าเนินงาน 2,468,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,468,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร บาท 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,163,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 1,163,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 1,070,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,070,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน บาท 0 152,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร บาท 0 70,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 6,556,600                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02330000 จงัหวดัศรีสะเกษ

โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วครบวงจร 6,556,600                 

งบลงทนุ 6,556,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,556,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,556,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็และสิง่อ  านวยความ

สะดวกภายในแหลง่ท่องเที่ยวอ่างเกบ็น า้บา้นโนนแย ้ต าบลหญา้ปลอ้ง อ าเภอ

เมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันส์วนสาธารณะ ตากะจะ ต าบลหว้ยเหนือ 

อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/ซอ่มแซม อนุสาวรียต์ากะจะ ต าบลหว้ย

เหนือ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 2,556,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่ท่องเที่ยวหนองสะพงั  หมู่ที่ 12 

ต าบลสรา้งป่ี อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรีสะเกษ แห่ง 1 500,000                      


