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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 3,177,760,374            

จงัหวดัยโสธร 3,177,760,374            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

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                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 26,500,000                

กรมพลศึกษา 26,500,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 26,500,000                

โครงการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 26,500,000                

ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 26,500,000                

งบลงทนุ 26,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัสภาพสนามกฬีาอ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 

ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 26,500,000                   

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 9,104,300                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 3,036,300                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,470,100                 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 2,470,100                 

พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน 2,470,100                 

งบด าเนินงาน 2,470,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,470,100                    

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

02350000 จงัหวดัยโสธร
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการสรา้งอาชพีผูม้รีายได ้

นอ้ยและยากจนตามวถิคีวามพอเพยีง 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการนวตักรรมการพฒันา

ภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 1,178,900                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 6,068,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 6,068,000                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 6,068,000                 

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 6,068,000                 

งบลงทนุ 6,068,000                 

ครุภณัฑ์ 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนย์

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,050,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,050,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่ท  าการช ัน้เดยีว พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ

 ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 6,050,000                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 544,984,000               

กรมชลประทาน 496,873,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 57,349,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,630,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,630,000                 

งบลงทนุ 2,630,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,630,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,630,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หนองอึง่ โครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมหนิเรียงลาดท านบอ่างเกบ็น า้จนัทวงศ ์โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้ม

ระบบส่งน า้บา้นโพธิ์ศรี (ฝัง่ขวา) โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบล

โพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอเกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทานในเขตจงัหวดัยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 0 130,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 54,719,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 54,719,000                

งบลงทนุ 54,719,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,719,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 54,719,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาดยางท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หนองอึง่อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 0 11,356,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัพนงักา้นฮงุ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร  จงัหวดัยโสธร ระยะทาง 1.800 กม. รายการ 0 4,483,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางคนัพนงัล  าเซบายสาย C ต าบลกู่จาน 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร  ระยะทาง 12.000 กม. รายการ 0 19,200,000                   
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางคนัพนงัล  าเซบายสาย E ต าบลนาแก 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร  ระยะทาง 2.100 กม. รายการ 0 3,360,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางคนัพนงัล  าเซบายสาย D ต าบลนาค า 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร  ระยะทาง 3.700 กม. รายการ 0 5,920,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางคนัพนงัล  าเซบายสาย B ต าบลเชยีงเพง็ 

อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร  ระยะทาง 6.500 กม. รายการ 0 10,400,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 357,401,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 108,653,800              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 108,653,800              

งบลงทนุ 108,653,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,653,800                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 108,653,800                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อลอด สถานีสูบน า้ P.6/1 ต าบลผอืฮ ีอ าเภอ

มหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สาย MC-2L สถานีสูบน า้ P.6/1 

ต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารประกอบทา้ยเขือ่นยโสธร ต าบลเขือ่งค า 

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝายน า้ลน้กดุกลาง ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหา

ชนะชยั จงัหวดัยโสธร รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง  Spill way  อ่างเกบ็น า้หว้ยสะแบก  อ าเภอเลงิ

นกทา จงัหวดัยโสธร รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัยโสธร รายการ 1 253,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 42,900,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม closure dam เขือ่นยโสธร โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืงยโสธร รายการ 1 8,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นเหนือ(ฝัง่ซา้ย) เขือ่นยโสธร  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ต าบลเขือ่งค า อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นเหนือ(ฝัง่ขวา) เขือ่นยโสธร  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ต าบลเขือ่งค า อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หนองอึง่  โครงการชลประทาน

ยโสธร ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัพนงัก ัน้น า้ล  าเซบายสาย B กม.1+500 - 

กม.3+000  โครงการชลประทานยโสธร ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเกบ็น า้หว้ยสะแบก 

สาย RMC กม.5+950 - กม.6+800  โครงการชลประทานยโสธร จงัหวดั รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเกบ็น า้หว้ยลงิโจน สาย

 RMC กม.0+150 - กม.1+070  โครงการชลประทานยโสธร ต าบลหอ้ง

แซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม โครงการพฒันาพื้นที่ต าบลกดุชมุ  โครงการ

ชลประทานยโสธร ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัพนงัก ัน้น า้ล  าเซบาย สาย C กม.

8+000-9+500  โครงการชลประทานยโสธร ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่น รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเกบ็น า้หว้ยสะแบก 

สาย LMC (3 ช่วง) กม.3+140 - กม.3+520 ; กม.5+850 - กม.6+100 

และ กม.8+485 - กม.8+615  โครงการชลประทานยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัพนงัก ัน้น า้ล  าเซบาย สาย D กม.

1+800-3+300  โครงการชลประทานยโสธร ต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่น รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเกบ็น า้หว้ยลงิโจน สาย

 RMC กม.1+850 - กม.2+660  โครงการชลประทานยโสธร ต าบลหอ้ง

แซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร รายการ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัพนงัก ัน้น า้ล  าเซบาย สาย E กม.

0+000-1+000  โครงการชลประทานยโสธร ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่น รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเกบ็น า้หว้ยลงิโจน สาย

 RMC กม.3+400 - กม.5+060  โครงการชลประทานยโสธร ต าบลหอ้ง

แซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเกบ็น า้หว้ยสะแบก 

สาย 1L-RMC กม.0+084 - กม.0+390  โครงการชลประทานยโสธร รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางคนัคลองคลองอ่างเกบ็น า้หว้ยสะ

แบก สาย 1R-LMC  โครงการชลประทานยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ล  าหว้ยเขอืงตอนกลาง

  โครงการชลประทานยโสธร ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา หว้ยสรา้งหนิ  

โครงการชลประทานยโสธร ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา หว้ยหนิลบัตอนลา่ง  

โครงการชลประทานยโสธร ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา หว้ยโป่งคอม  

โครงการชลประทานยโสธร ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างโป่งคอม  โครงการ

ชลประทานยโสธร ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร รายการ 1 5,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 226,247,200              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 101,000,000              

งบลงทนุ 101,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 101,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 101,000,000                 

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

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยขาม ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 61,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นท่าลาด (เซ

บาย) ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นโคกนาโก 

ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร รายการ 0 21,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นนาด ีต าบล

โคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร รายการ 0 20,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 19,000,000                

งบลงทนุ 19,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิกดุพนัเขยีวพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลหวัเมอืง 

อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร รายการ 0 19,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 106,247,200              
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งบลงทนุ 106,247,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,247,200                 

ค่าที่ดนิ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 101,247,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  โครงการระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้

หว้ยโพง (ตอนบน) จงัหวดัยโสธร รายการ 0 2,163,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้อ่าง

เกบ็น า้หว้ยโพง (ตอนบน) จงัหวดัยโสธร รายการ 0 99,084,200                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 22,500,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 22,500,000                

งบลงทนุ 22,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,500,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมความม ัน่คงลาดท านบดนิเขือ่นหว้ยสะแบก อ าเภอ

เลงินกทา จงัหวดัยโสธร 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมความม ัน่คงลาดท านบดนิเขือ่นหว้ยลงิโจน ต าบลหอ้ง

แซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 0 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางผนัน า้บา้นโพธิ์ศรี ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดั 0 18,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 78,086,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 78,086,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 78,086,000                

งบลงทนุ 78,086,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,086,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 78,086,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายฯ หว้ยยาง  (ท่ายางชมุ)   ต าบลเหลา่ไฮ อ าเภอค า

เขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นโสกชมุปูน 

(ล าโพง) ต าบลนาโส่ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร รายการ 0 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองปากเป่ง พรอ้มอาคารประกอบ  ต าบลเขือ่ง

ค า อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 0 29,500,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหว้ยแดงพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลก าแมด 

อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร รายการ 0 14,586,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,037,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 4,037,000                 

การจดัการงานชลประทาน 4,037,000                 

งบลงทนุ 4,037,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,037,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,137,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 1,137,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั .

โครงการชลประทานยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั รายการ 0 963,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานยโสธร ต าบล

ตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 0 174,000                      
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ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคภายใน.โครงการ

ชลประทานยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1 .โครงการชลประทานยโสธร ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมอืงยโสธร รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อ่างเกบ็น า้หว้ยโพง

(ตอนบน) .โครงการชลประทานยโสธร ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า .สถานีสูบน า้ P.1 .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดั รายการ 0 500,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 848,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 848,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 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 านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร คนั 1 848,000                      

กรมปศุสตัว ์ 864,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 864,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 864,000                   

พฒันาอาหารสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 44,105,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 880,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 880,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 880,000                   

งบลงทนุ 880,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 880,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 880,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัยโสธร ไร่ 1100 880,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,865,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 8,865,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 5,618,000                 

งบลงทนุ 5,618,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,618,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,618,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัยโสธร กลา้ 2000000 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัยโสธร กลา้ 900000 918,000                      

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

สรา้งนิคมการเกษตร 2,992,000                 

งบลงทนุ 2,992,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,992,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,992,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่นิคมการเกษตร ไร่ 800 2,992,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัยโสธร ไร่ 150 255,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 34,360,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 21,360,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 21,360,000                

งบลงทนุ 21,360,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,360,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 21,360,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งแต ้อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเป็ด อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 3 53,400                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร บ่อ 31 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเวยีง อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าน า้สรา้ง อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหม ีอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร บ่อ 29 516,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร บ่อ 62 1,103,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร บ่อ 44 783,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโส่ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร บ่อ 41 729,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร บ่อ 34 605,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร บ่อ 44 783,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสม้ผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร บ่อ 65 1,157,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุเชยีงหม ีอ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร บ่อ 52 925,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร บ่อ 37 658,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร บ่อ 102 1,815,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร บ่อ 37 658,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร บ่อ 46 818,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร บ่อ 79 1,406,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัเมอืง  อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสงิห ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองคู อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลข ัน้ไดใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร บ่อ 27 480,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแคนนอ้ย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึแก อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลฟ้าห่วน อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 4 71,200                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเรือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งนางโอก อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร บ่อ 5 89,000                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 13,000,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 13,000,000                

งบลงทนุ 13,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นคูสองช ัน้ หมู่ 4 ต าบลหวัเมอืง อ าเภอ

มหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นปลาอดี หมู่ 2 ต าบลนาแก อ าเภอค า

เขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 4,200,000                    

กรมวชิาการเกษตร 200,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 200,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 200,000                   

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิงาน ต าบลคูเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั

 จงัหวดัยโสธร หลงั 1 200,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 500,000                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 500,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอกดุชมุ ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,397,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 30,800                     

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 30,800                     

สนบัสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสนิคา้เกษตรในสหกรณ์ 30,800                     

งบอดุหนุน 30,800                     

ครุภณัฑก์ารเกษตร 30,800                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จ ากดั ต าบลกระจาย

 อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ในการจดัหาเครื่องวดัความชื้นเมลด็พนัธุ ์ช่วง เครื่อง 1 15,400                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั ต าบล

ฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ในการจดัหาเครื่องวดัความชื้น

เมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 367,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 367,000                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 367,000                   

งบอดุหนุน 367,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 367,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 367,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 999,600                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 999,600                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 977,600                   

งบลงทนุ 977,600                   

ครุภณัฑ์ 977,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

ยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 4 129,600                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั คนั 1 848,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 22,000                     

งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 22,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 196,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 196,600                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 196,600                   

จดัทีด่นิ 196,600                   

งบลงทนุ 196,600                   

ครุภณัฑ์ 196,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 196,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัยโสธร  ต าบลส าราญ อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 3 33,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัยโสธร  ต าบล

ส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัยโสธร  ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 3 11,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัยโสธร  ต าบล

ส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัยโสธร  ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนำคม 686,995,800               

กรมการขนส่งทางบก 10,141,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,771,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 8,771,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 400,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอมหาชนะชยั ต าบลคูเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 8,371,000                 

งบลงทนุ 8,371,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,371,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอเลงินกทา ต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,161,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัยโสธร สาขาอ าเภอเลงิ

นกทา ต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 3,213,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัยโสธร สาขาอ าเภอมหา

ชนะชยั ต าบลคูเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,968,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ

 อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 310,603,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 124,000,000              
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 24,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 24,000,000                

งบลงทนุ 24,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - กดุชมุ ตอน 1 กม. 2 24,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 100,000,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูม ิ- โนนชยัศรี

 จ.ยโสธร กม. 3.2 100,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 169,276,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 151,902,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 151,902,000              

งบลงทนุ 151,902,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 151,902,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 151,902,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงยโสธร กม. 551 38,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - ค าเขือ่นแกว้ 

ตอน 1 จ.ยโสธร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - ค าเขือ่นแกว้ 

ตอน 4 จ.ยโสธร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชยั 

ตอน 3 จ.ยโสธร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นยอ่ - บา้นสวน จ.ยโสธร แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - กดุชมุ จ.ยโสธร แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน

 ยโสธร - บา้นยอ่ ตอน 1 จ.ยโสธร แห่ง 1 10,106,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน

 ยโสธร - บา้นยอ่ ตอน 2 จ.ยโสธร แห่ง 1 14,297,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน กดุชมุ - เลงินกทา จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ์ - หว้ยสะแบก จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - ค าเขือ่นแกว้ 

ตอน 2 จ.ยโสธร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - ค าเขือ่นแกว้ 

ตอน 3 จ.ยโสธร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - ค าเขือ่นแกว้ 

ตอน 5 จ.ยโสธร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชยั 

ตอน 1 จ.ยโสธร แห่ง 1 9,999,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 17,374,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 17,374,000                

งบลงทนุ 17,374,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,374,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,374,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชยัศรี - บา้นบ่อ จ. แห่ง 2 1,994,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร - สะพานคลอง

ล าเซ จ. ยโสธร แห่ง 1 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูม ิ- โนนชยัศรี

 ตอน 2 จ. ยโสธร แห่ง 1 1,551,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชยั

 ตอน 1 จ. ยโสธร แห่ง 1 1,994,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23  ตอน เสลภูม ิ- บา้นใหม่

ชมุพร และสายทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลีย่งเมอืงยโสธร จ. ยโสธร แห่ง 2 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นยอ่ - บา้นสวน จ. แห่ง 1 999,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เสลภูม ิ- บา้นใหม่ชมุพร

, สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บา้นยอ่ และสายทางหลวง

หมายเลข 202 ตอน โนนชยัศรี - บา้นบ่อ จ. ยโสธร แห่ง 3 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ์ - หว้ยสะแบก 

ตอน 1 จ. ยโสธร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ์ - หว้ยสะแบก 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ์ - หว้ยสะแบก 

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

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 17,327,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 12,977,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 12,977,000                

งบลงทนุ 12,977,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,977,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,977,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงยโสธร ตอน 1

 จ. ยโสธร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงยโสธร ตอน 2

 จ. ยโสธร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงยโสธร ตอน 3

 จ. ยโสธร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงยโสธร ตอน 4

 จ. ยโสธร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงยโสธร ตอน 5

 จ. ยโสธร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงยโสธร ตอน 6

 จ. ยโสธร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร- สะพานคลองล า

เซ จ. ยโสธร แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - ค าเขือ่นแกว้ แห่ง 3 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - กดุชมุ จ. แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นยอ่ - บา้นสวน ตอน

 1 จ. ยโสธร แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นยอ่ - บา้นสวน ตอน

 2 จ. ยโสธร แห่ง 1 1,990,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงยโสธร 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 366,251,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 86,130,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 6,560,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 6,560,000                 

งบลงทนุ 6,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,560,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,560,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้กวา้ง อ.เมอืง จ.ยโสธร ม. 80 6,560,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 79,570,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 79,570,000                

งบลงทนุ 79,570,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,570,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 79,570,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล าน า้ยงั อ.เมอืง จ.ยโสธร กม. 1.2 17,150,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2169 - บ.หอ้งแซง อ.เลงินกทา จ.ยโสธร กม. 4.2 22,460,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.หนองตุ - บ.โพธิ์ อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร กม. 1.7 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2169 - บ.หนองนาค า อ.กดุชมุ จ.ยโสธร กม. 1.7 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ยส.4013 - บ.ทองสมัฤทธิ์ อ.กดุชมุ จ. กม. 1.7 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ทรายมูล อ.เมอืง จ.ยโสธร กม. 1.7 9,990,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 11,367,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11,367,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 11,367,000                

งบลงทนุ 11,367,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,367,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,367,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยกทางหลวงชนบท ยส.4011 - ภูหนิปูน

 อ.กดุชมุ จ.ยโสธร กม. 2.015 11,367,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 222,764,100              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 8,150,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 8,080,000                 

งบลงทนุ 8,080,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,080,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,080,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยหวัววั อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ม. 27 8,080,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 70,800                     

งบลงทนุ 70,800                     

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 197,140,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 197,140,000              

งบลงทนุ 197,140,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 197,140,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 197,140,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส. 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

2169 - บา้นหอ้งแซง อ.ไทยเจริญ, เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นทรายมูล อ.เมอืง, ทรายมูล จ.ยโสธร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นดงบงั อ.เมอืง จ.ยโสธร แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นป่าชาด อ.เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 

2169 - บา้นโพนงาม อ.กดุชมุ จ.ยโสธร แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202

 - บา้นสวาท อ.ป่าติ้ว, ไทยเจริญ, เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202

 - บา้นสวาท อ.ป่าติ้ว, ไทยเจริญ, เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

2169 - บา้นหนองนาค า อ.กดุชมุ จ.ยโสธร แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นแย อ.เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

2169 - บา้นหอ้งแซง อ.ไทยเจริญ, เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

2169 - บา้นค าหวัคู อ.กดุชมุ จ.ยโสธร แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

2083 - บา้นหวัดอน อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 

2169 - บา้นไผ่ อ.เมอืง จ.ยโสธร แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

2169 - บา้นหนองนาค า อ.กดุชมุ จ.ยโสธร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

2169 - บา้นค าหวัคู อ.กดุชมุ จ.ยโสธร แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 

2169 - บา้นโพนงาม อ.กดุชมุ จ.ยโสธร แห่ง 1 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 

2136 - บา้นกดุแห่ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ยส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 

2136 - บา้นกดุแห่ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ยส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นค า

เตย อ.เมอืง, ทรายมูล จ.ยโสธร กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ยส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

กดุชมุ อ.ป่าติ้ว, กดุชมุ จ.ยโสธร กม. 2.3 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย ยส.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บา้น

ดงมะหรี่ อ.มหาชนะชยั, คอ้วงั จ.ยโสธร กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ยส.5028 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 - บา้น

ทองสมัฤทธิ์ อ.กดุชมุ จ.ยโสธร กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทยโสธร กม. 584 26,540,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 17,473,300                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 16,426,400                

งบลงทนุ 16,426,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,426,400                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,426,400                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,777,400                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.4021 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2169 - บา้นค าครตา อ.ทรายมูล จ.ยโสธร แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2083 - บา้นหวัดอน อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.3031 แยกทาง

หลวงหมายเลข 202 - บา้นนาสะไมย ์อ.เมอืง จ.ยโสธร แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.3018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 292 - บา้นโสกน า้ขาว อ.เมอืง, ทรายมูล, กดุชมุ จ.ยโสธร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.2005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 23 - บา้นเชยีงเพง็ อ.ค าเขือ่นแกว้, ป่าติ้ว จ.ยโสธร แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.4013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2169 - บา้นค าหวัคู อ.กดุชมุ, จ.ยโสธร แห่ง 1 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.3001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นป่าชาด อ.เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ยส.3009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นค าเตย อ.เลงินกทา, ไทยเจริญ จ.ยโสธร แห่ง 1 1,850,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทยโสธร แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 45,990,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 23,040,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 23,040,000                

งบลงทนุ 23,040,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,040,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,040,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ยส.

2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นเชยีงเพง็ อ.ค าเขือ่นแกว้, ป่าติ้ว จ. แห่ง 3 4,722,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ยส.

2022 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นทรายมูล อ.เมอืง, ทรายมูล จ.ยโสธร แห่ง 2 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ยส.

3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นสวาท อ.ป่าติ้ว, ไทยเจริญ, เลงินก แห่ง 1 1,574,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ยส.

3016 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นตาลบก อ.เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 1,774,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ยส.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นหอ้งแซง อ.ไทยเจริญ, เลงินกทา แห่ง 1 1,774,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ยส.

4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นไผ่ อ.เมอืง จ.ยโสธร แห่ง 1 1,574,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ยส.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นหนองนาค า อ.กดุชมุ, เลงินกทา แห่ง 1 1,774,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ยส.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นค าหวัคู อ.กดุชมุ จ.ยโสธร แห่ง 1 1,774,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ยส.

4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 - บา้นโพนงาม อ.กดุชมุ จ.ยโสธร แห่ง 2 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ยส.

4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2136 - บา้นกดุแห่ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 1,774,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 13,950,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 13,950,000                

งบลงทนุ 13,950,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,950,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,950,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ยส.

3003 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นสวาท อ.ป่าติ้ว, ไทยเจริญ, เลงินก แห่ง 1 1,640,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ยส.

3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองบ่อ อ.เมอืง จ.ยโสธร แห่ง 2 3,760,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ยส.

3012 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นทรายมูล อ.ป่าติ้ว, เมอืง, ทรายมูล แห่ง 2 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ยส.

3018 แยกทางหลวงหมายเลข 292 - บา้นโสกน า้ขาว อ.เมอืง, ทรายมูล, กดุ แห่ง 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ยส.

3020 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองไมต้าย อ.เมอืง จ.ยโสธร แห่ง 2 3,500,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 5,500,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 5,500,000                 

งบลงทนุ 5,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ยส.3003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 202 - บา้นสวาท อ.ป่าติ้ว, ไทยเจริญ, เลงินกทา จ.ยโสธร แห่ง 1 5,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 3,500,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ยส.3018 แยกทางหลวง

หมายเลข 292 - บา้นโสกน า้ขาว อ.เมอืง, ทรายมูล, กดุชมุ จ.ยโสธร แห่ง 1 3,500,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 63,994,300                

กรมทรพัยากรน า้ 41,130,600                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 41,130,600                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 41,130,600                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 41,130,600                
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งบลงทนุ 41,130,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,130,600                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 41,130,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้กดุต่าย  บา้นโพนเมอืง หมู่ท ี5  

ต าบลฟ้าห่วน  อ าเภอคอ้วงั  จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 9,999,800                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้สาธารณะบา้นโคกป่าจกิ  หมู่ที่ 6  

ต าบลยอ่  อ าเภอค าเขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 9,999,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้เริงเปือย  บา้นบุ่งหวาย  ต าบลสง

เปือย  อ าเภอค าเขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองแวง  บา้นเหลา่โป่ หมู่ที่ 2  

ต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 3,131,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้กดุศรีเมอืงคุณ  บา้นผอื หมู่ที่ 5  

ต าบลดู่ทุ่ง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หว้ยค าจูด  บา้นค าม่วงไข ่หมู่ที่ 10 

 ต าบลโนนเปือย  อ าเภอกดุชมุ  จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 5,000,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 14,850,600                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 14,850,600                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 2,949,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 2,949,000                 

งบลงทนุ 2,949,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,949,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นสงัข ์(ศรีเมอืง

ราษฎรส์ามคัค)ี หมู่ที่ 13 ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นบุ่งหวาย หมู่ที่ 3 

ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นสามเพยีแสนจ าปา 

หมู่ที่ 9  ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 10,221,600                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 2,670,400                 

งบลงทนุ 2,670,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,670,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,670,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นติ้ว  หมู่ที่ 4 ต าบลกดุน า้

ใส อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสรา้งแต ้ หมู่ที่ 8 ต าบล

โพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสะแนน  หมู่ที่ 8 ต าบล

ขมุเงนิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นกดุพนัเขยีว กลุม่ 1 หมู่

ที่ 5 ต าบลหวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นกดุพนัเขยีว กลุม่ 2 หมู่

ที่ 5 ต าบลหวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเหลา่โป่  หมู่ที่ 2 ต าบล

ทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหวัเมอืง กลุม่ 1 หมู่ที่ 9

 ต าบลหวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหวัเมอืง กลุม่ 2 หมู่ที่ 1

 ต าบลหวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 7,551,200                 

งบลงทนุ 7,551,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,551,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,551,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นค าน า้สรา้ง หมู่ที1่5 ต าบลคอ้เหนือ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติยบ์า้นแจง้นอ้ย หมู่ที่ 12 ต าบลคอ้เหนือ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโป่ง หมู่ที2่ ต าบลนาเวยีง อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโสกขมุปูน หมู่ที2่ ต าบลนาโส่ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,680,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,680,000                 

งบลงทนุ 1,680,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,680,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นน า้ค านอ้ย หมู่ที่ 2 ต าบลน า้ค าใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสนัติสุข หมู่ที่ 9 ต าบลสงิห ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองทองหลาง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 ต าบลกดุกงุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาห่อม หมู่ที่ 6 ต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองแตะแหละ หมู่ที่ 12 ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นขาทราย หมู่ที่ 4 ต าบลพระเสาร ์อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 470,000                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 470,000                   

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 470,000                   

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 470,000                   

งบลงทนุ 470,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 470,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 470,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัยโสธร ไร่ 1000 470,000                      

กรมป่าไม ้ 7,543,100                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,180,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 3,180,000                 

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 870,000                   

งบลงทนุ 870,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 870,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 870,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัยโสธร กลา้ 300000 870,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 2,310,000                 

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 2,240,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัยโสธร หมู่บา้น 70 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัยโสธร หมู่บา้น 70 1,400,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,363,100                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 4,363,100                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 859,000                   

งบลงทนุ 859,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 859,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 859,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัยโสธร กลา้ 80000 232,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัยโสธร กลา้ 50000 380,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัยโสธร ไร่ 260 247,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 3,504,100                 

งบลงทนุ 3,504,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,504,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,504,100                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัยโสธร กลา้ 450000 1,305,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัยโสธร กลา้ 100000 760,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัยโสธร กลา้ 300000 600,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัยโสธร กโิลเมตร 8 41,100                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัยโสธร ไร่ 1004 492,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัยโสธร ไร่ 300 306,000                      

กระทรวงมหำดไทย 674,391,900               
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ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 6,744,400                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 228,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 228,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 228,000                   

งบรายจ่ายอื่น 228,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 228,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 5,676,400                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,676,400                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 2,176,400                 

งบลงทนุ 2,176,400                 

ครุภณัฑ์ 238,800                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 238,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าบา้นพกัผูว้า่ราชการจงัหวดัยโสธร ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 238,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,937,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,937,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,937,600                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 33,243,300                
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02350000 จงัหวดัยโสธร

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 32,811,300                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 32,811,300                

การบริหารงานอ าเภอ 32,811,300                

งบลงทนุ 32,811,300                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัยโสธร คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,523,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,694,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั คสล. ขนาด 4 ชัน้ อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอเมอืงยโสธร 

จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,432,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอประชมุอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 84,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 74,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 2,936,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 635,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุ 100 ปี อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 1,640,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันเ์สาธงหนา้ที่วา่การอ าเภอไทยเจริญ แห่ง 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ก าแพงกนัดนิที่วา่การอ าเภอมหาชนะชยั แห่ง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั 

จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 249,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกันายอ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 418,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 241,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 411,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,395,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกันายอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแท่นและเสาธงที่วา่การอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 184,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ขา้งหอประชมุอ าเภอคอ้วงั จงัหวดั แห่ง 1 388,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานหนา้ที่วา่การอ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 194,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถที่วา่การอ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั แห่ง 1 431,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้กองรอ้ย อส.อ าเภอเมอืงยโสธร 

จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้รอบกองรอ้ย อส.อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั แห่ง 1 483,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั แห่ง 1 114,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บา้นพกันายอ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      
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02350000 จงัหวดัยโสธร

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 432,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 432,000                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 432,000                   

งบลงทนุ 432,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 432,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 3 สาขาจงัหวดัยโสธร อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั แห่ง 1 432,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 191,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 191,800                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 191,800                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 191,800                   

งบลงทนุ 191,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 191,800                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 191,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัยโสธร  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หลงั 1 191,800                      

กรมทีด่นิ 890,300                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 890,300                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 890,300                   

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 890,300                   

งบลงทนุ 890,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 890,300                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 67,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 67,400                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 822,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

โพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 822,900                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 122,332,000              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 121,380,000              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 121,380,000              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 121,380,000              

งบลงทนุ 121,380,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 121,380,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 121,380,000                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ล  าน า้ทวนฝัง่ขวา ต าบลในเมอืง อ าภ

อเมอืง จงัหวดัยโสธร ความยาว 584 เมตร แห่ง 1 26,380,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นท่าเยีย่ม หมู่ที่ 10 ต าบล

คอ้เหนือ อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร ความยาว 573 เมตร แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าทวนฝัง่ขวา ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัยโสธร ความยาว 650 เมตร แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าทวนฝัง่ซา้ย ต าบลตาดทอง อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัยโสธร ความยาว 391 เมตร แห่ง 1 16,000,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นดอนขะยอม หมู่ที่ 4 

ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ความยาว 900 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบริเวณวดับา้นดอนกลอย หมู่

ที่ 8 ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ความยาว 700 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นหนองยาง หมู่ที่ 10 

ต าบลหวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 952,000                   

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 952,000                   

บริการดา้นช่าง 952,000                   

งบลงทนุ 952,000                   

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่:  รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิาร

และผงัเมอืงจงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร คนั 1 952,000                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 510,990,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 794,700                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 794,700                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 794,700                   

งบลงทนุ 794,700                   

ครุภณัฑ์ 794,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 198,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 9 198,900                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ตู ้ 9 38,700                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ตู ้ 9 49,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ตวั 18 30,600                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร ชดุ 9 26,100                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 18 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 9 595,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 9 81,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอ ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร เครื่อง 18 104,400                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 508,961,400              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 12,497,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 12,497,000                

งบอดุหนุน 12,497,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,497,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 12,497,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 

44 เมตร  หมู่ที่ 1 ต าบลสวาท เทศบาลต าบลเลงินกทา อ าเภอเลงินกทา แห่ง 1 2,560,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 52 เมตร ยาว 52 เมตร 

บา้นชาด หมู่ที่ 7 ต าบลนาสะไมย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะไมย ์

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,187,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 60 เมตร ยาว 90 

เมตร บา้นกวา้ง หมู่ที่ 1 ต าบลเขือ่งค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขือ่งค า 

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,197,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,645 ตารางเมตร 

บา้นศรีแกว้ หมู่ที่ 1 ต าบลศรีแกว้ เทศบาลต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา แห่ง 1 2,998,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร โรงเรียนชมุชนดงแคนใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลดงแคนใหญ่ เทศบาล

ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นกดุชมุคุรุ หมู่ที่ 4 ต าบลกดุชมุ เทศบาลต าบลกดุชมุพฒันา 

อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล กวา้ง 60 เมตร ยาว 90 เมตร 

บา้นโนนหนั หมู่ที่ 1 ต าบลคอ้เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้เหนือ 

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,255,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 57,928,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 20,097,000                

งบอดุหนุน 20,097,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,097,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 20,097,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยกระหยอ่งพรอ้มอาคารประกอบ หมู่ที่ 

11 บา้นโนนยาง ต าบลก าแมด มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 14,740 

ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกแกม้ลงิหว้ยสนัโดด หมู่ที่ 8 บา้นบากนอ้ย 

ต าบลน า้ออ้ม มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 14,688 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 776,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกแหลง่น า้สาธารณะหว้ยกดุแคน หมู่ที่ 1,2 บา้น

กู่จาน ต าบลกู่จาน มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 39,690 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,492,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองแก่นควาย หมู่ที่ 2 บา้นกดุตากลา้ ต าบล

สงเปือย มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 36,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,693,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกเครือหนองเหลา่ หมู่ที่ 2 ต าบลกดุตากลา้ 

ต าบลสงเปือย มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 36,000 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,693,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกฟ้ืนฟูแหลง่น า้ล  าหว้ยแดง หมู่ที่ 5 บา้นหนองคู

นอ้ย ต าบลน า้ค า มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 24,675 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,973,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยบง หมู่ที่ 8 บา้นโนนป่าขา่ ต าบลน า้ค า 

มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 24,750 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,978,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองสระพงั หมู่ที่ 4 บา้นศรี

ฐาน ต าบลศรีฐาน มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 8,081 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: ขกุลอกหนองลาด หมู่ที่ 5 บา้นค าน า้สรา้ง ต าบลคอ้

เหนือ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 25,200 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,109,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองเขือ่น หมู่ที่ 10 บา้นท่าเยีย่ม ต าบลคอ้

เหนือ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 33,840 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,489,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองแปน หมู่ที่ 7 บา้นหนองหนิ ต าบลหนอง

หนิ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 14,364 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 510,000                      

รายการระดบัที2่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยโพง หมู่ที่ 3 บา้นศรีสมบูรณ์

 ต าบลศรีแกว้ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,500 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,844,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระหนองผึ้ง หมู่ที่ 2 บา้นกดุปลาขาว ต าบล

สามคัคี มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 8,600 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระหนองกดุปลาขาว หมู่ที่ 2 บา้นกดุปลาขาว 

ต าบลสามคัคี มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา้ 13,500 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 800,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 37,831,000                

งบอดุหนุน 37,831,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,831,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 37,831,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บา้นนาสะแบง ต าบลโนนเปือย องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 3,780,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

พรอ้มวางท่อความยาว 204 เมตร หมู่ที่ 12 บา้นหนองแสง ต าบลลมุพกุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 2,666,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

พรอ้มวางท่อความยาว 1,680 เมตร หมู่ที่ 15 บา้นเหลา่ฝ้าย ต าบลลมุพกุ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 2,165,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นเลยีบ ต าบลโนนทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทราย 

อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,789,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นสรา้งแป้น ต าบลสงยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงยาง 

อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 4,13 บา้นคูสองช ัน้ ต าบลหวัเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 3,434,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 4 บา้นบาก ต าบลเดดิ เทศบาลต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 4,080,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 3,15 บา้นน า้โผ่ ต าบลเดดิ เทศบาลต าบลเดดิ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 4,080,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 พรอ้มขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บา้นหนองหอย ต าบลเขือ่งค า องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 5,323,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บา้นคอ้ใต ้ต าบลคอ้เหนือ  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 779,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บา้นดอนกลาง ต าบลคอ้เหนือ  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 779,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 8 บา้นนาแสบง ต าบลทุ่งนางโอก  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทุ่งนางโอก อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 645,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 1 บา้นโคกส าราญ ต าบลโคกส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 3,067,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

พรอ้มวางท่อความยาว 408 เมตร หมู่ที่ 8 บา้นคึมชาด ต าบลสามแยก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 2,456,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,916,500                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,916,500                 

งบอดุหนุน 2,916,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,916,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,916,500                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โนนยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุริโย

ก าแมด องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นหนองเมอืงกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุ ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแดง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแหน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสุข

เกษม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกง้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหม ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหม ีอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

น า้สรา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าน า้สรา้ง อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

โส่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโส่ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลกดุชมุพฒันา เทศบาลต าบลกดุชมุพฒันา อ าเภอกดุชมุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

มะหรี่ เทศบาลต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เหลา่นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศิริ

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

พลเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลฟ้าห่วน อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุน า้ใส องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุน า้ใส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกดุ

กงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุกงุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองกบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงเจริญ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเจริญ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

แคนนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนนอ้ย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงแคน

ใหญ่ เทศบาลต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ทุ่งมน องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาห่อม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โพนทนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทนั อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เหลา่

ฝ้าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสง

เปือย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เหลา่ไฮ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ไฮ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยาง

ตลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

หลู ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลค าเขือ่นแกว้ เทศบาลต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าครตา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

เวยีง เทศบาลต าบลนาเวยีง อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

บา้นดู่ลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โคกยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลทรายมูล เทศบาลต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองซง่แย ้เทศบาลต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลค า

ไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไทย

เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบา้นน า้ค าสรา้งชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ค า อ าเภอไทย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สม้ผ่อ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสม้ผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กระจาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเซ

ซง่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ป่าตอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีฐาน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนอนุบาลป่าติ้ว เทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

โพธสิตัว ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ส าโรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นราช

มนีุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปอแดง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบงึ

แก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึแก อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพระ

เสาร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเสาร ์อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบวั

ขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สรา้งแป้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัฟ้า

หยาด เทศบาลต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมคัค

สญัอาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผอืฮ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นข ัน้

ไดใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลข ัน้ไดใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สะแนน องคก์ารบริหารส่วนต าบลขมุเงนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

น า้สรา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ตาดทอง เทศบาลต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

แต ้เทศบาลต าบลทุ่งแต ้อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่ง

นางโอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนางโอก อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสงิห์

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลน า้ค าใหญ่ เทศบาลต าบลน า้ค าใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

เชยีงหวาง เทศบาลต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

หนองแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงิห ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

บงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

หนองเป็ด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด อ าเภอเมอืงยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

โพธาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเรือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนอนุบาลยโสธร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

บา้นดู่ทุ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเดดิ เทศบาลต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงยโสธร เทศบาลเมอืงยโสธร อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

บุญเรือง เทศบาลต าบลกดุเชยีงหม ีอ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกดุ

แห่ เทศบาลต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัลขิติ

ตาราม เทศบาลต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุคอ

ถา่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเข

มยิาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นากอก 

เทศบาลต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แคนนอ้ย เทศบาลต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศรี

แกว้ เทศบาลต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สรา้งมิง่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนฮ ี

เทศบาลต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ม่วงกาซงั เทศบาลต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวาย 

เทศบาลต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โคกสูงอ่างส าราญ เทศบาลต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หอ้งแซง

 เทศบาลต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

พรหมวหิาร เทศบาลต าบลเลงินกทา อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุมงั

คลาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกาะ

แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

พทิกัษว์นาราม เทศบาลต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาล 3 หา้

ธนัวาคม เทศบาลเมอืงยโสธร อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 10,550,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 10,550,000                

งบอดุหนุน 10,550,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 10,550,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลกดุชมุพฒันา อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั คนั 1 950,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั 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 าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร 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 าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร 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 าบลเขือ่งค า อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 425,069,900              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 383,223,000              

งบอดุหนุน 383,223,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 383,223,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 383,223,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราเคปซลี รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พท.ถ.47-014 บา้นดอนหวาย หมู่ที่ 4 ต าบลโนนเปือย - 

บา้นซง่แย ้ ต าบลค าเตย กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หรือคิดเป็น

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเปือย สาย 1 9,830,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราเคปซลี รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พท.ถ.47-001 บา้นนาสะแบง หมู่ที่ 6 - บา้นกดุปลาดุก หมู่

ที่ 3 ต าบลโนนเปือย กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 13,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเปือย สาย 1 8,860,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งช ัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นโนนยาง หมู่ที่ 6 - บา้นแหลง่

แป้น หมู่ที่ 10 ต าบลลมุพกุ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,662.00 เมตร หรือมพีื้น

ไม่นอ้ยกวา่ 8,310.00 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลมุพกุ สาย 1 7,135,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราเคปซลี สายแจง้

สนิท - บา้นหนองหาบแห - บา้นเหลา่ฝ้าย ต าบลลมุพกุ มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 21,578 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลมุพกุ อ าเภอค า สาย 1 8,905,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นดอนกลอย - ดอนกลาง หนอง

นางตุม้ ต าบลคอ้เหนือ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,470 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืง  จงัหวดัยโสธร สาย 1 9,966,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นดอนยาง - ค าบอน ต าบลดู่ทุ่ง

 ต าบลคอ้เหนือ กวา้ง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

1,350 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืง  สาย 1 1,362,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายจากถนนแจง้สนิท บา้นยอ่ หมู่ที่ 2 

เชือ่มไปบา้นสวา่ง หมู่ที่ 4 ต าบลยอ่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยอ่ สาย 1 9,860,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายทางบา้นค าม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลยอ่ 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้ เชือ่มเขตต าบลขมุเงนิ อ าเภอเมอืงยโสธร กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,200 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร สาย 1 9,860,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.22 - 001 สายบา้นหนองเรือ - บา้นเหลา่ฝ้าย หมู่ที่ 2 บา้นหนอง

เรือ ต าบลกดุชมุ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุชมุ อ าเภอ สาย 1 9,890,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.22 - 003 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4011 - บา้นหนองเรือ หมู่

ที่ 13 ต าบลกดุชมุ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุชมุ อ าเภอ สาย 1 9,865,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.23 - 001 สายจากเมรุ - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บา้นกดุน า้ใส 

ต าบลกดุน า้ใส กวา้ง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกดุน า้ใส อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร สาย 1 2,107,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.23 - 002 สายบา้นนายไพศาล - คลองส่งน า้ หมู่ที่ 12 บา้นกดุน า้

ใส ต าบลกดุน า้ใส กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุน า้ใส อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร สาย 1 4,027,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.67 - 003 สายจากซอย 17 หมู่ที่ 5 - บา้นนายส ีสมสนิ 

ต าบลฟ้าห่วน กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลฟ้าห่วน อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร สาย 1 2,629,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.67 - 001 สายบา้นแข ้- บา้นโนนคูณ หมู่ที่ 7 บา้นแข ้

ต าบลฟ้าห่วน กวา้ง 5 เมตร ยาว 937 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลฟ้าห่วน อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร สาย 1 1,535,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.46 - 003 หมู่ที่ 2 บา้นเหลา่โป่ ต าบลทุ่งมน กวา้ง 4 เมตร ยาว 

213 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.46 - 002 สายแยก ทช.2002 - บา้นดู่ หมู่ที่ 4 บา้นโพนสมิ

 ต าบลทุ่งมน มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,700 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.65 - 004 สายแยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นโพนทนั 

หมู่ที่ 1 (ทางเขา้บา้นน า้เกลี้ยง) บา้นน า้เกลี้ยง หมู่ที่ 3 - บา้นโพนทนั หมู่ที่

 1 ต าบลโพนทนั จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,205 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทนั อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร สาย 1 1,756,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.70 - 001 สายแจง้สนิท - บา้นหนองหาบแห

 - บา้นเหลา่ฝ้าย หมู่ที่ 7,9,15 ต าบลลมุพกุ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

21,578 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ สาย 1 9,827,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.72 - 002 สายบา้นสงเปือย - บา้นกดุตากลา้ - บา้นบุ่ง

หวาย หมู่ที่ 2 บา้นกดุตากลา้ ต าบลสงเปือย กวา้ง 5 เมตร ยาว 412 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่น สาย 1 1,208,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.72 - 001 สายบา้นสงเปือย - บา้นบุ่งหวาย หมู่ที่ 3 

ต าบลสงเปือย จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,754 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร สาย 1 4,678,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.1 - 0243 สายโสกผกัหวาน หมู่ที่ 4,10 - บา้นเสา้เลา้ หมู่ที่ 6 

ต าบลดู่ลาด กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร สาย 1 5,301,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.1 - 0244 สายโสกผกัหวาน หมู่ที่ 4,10 - บา้นสสุีก หมู่ที่ 5 

ต าบลดู่ลาด กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร สาย 1 2,946,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.53 - 002 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.3003 - บา้นน า้ค า หมู่ที่ 12

 ต าบลน า้ค า กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ค า อ าเภอไทย สาย 1 9,604,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.35 - 002 สาย บา้นดงสวา่ง หมู่ที่ 1 - บา้นหนองแข ้หมู่ที่ 

13 ต าบลโคกนาโก กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,275 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร สาย 1 8,190,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.35 - 001 สายบา้นหนองแข ้หมู่ที่ 13 - บา้นโคกสะอาด 

หมู่ที่ 7 ต าบลโคกนาโก กวา้ง 5 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร สาย 1 1,415,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.71 - 003 สายบา้นศรีฐาน 1 - บา้นค าสรา้งบ่อ หมู่ที่ 1 บา้นศรีฐาน

 ต าบลศรีฐาน กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร สาย 1 9,920,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.71 - 002 สายบา้นศรีฐาน หมู่ที่ 8 - บา้นกดุส าโรง ต าบลศรีฐาน 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร สาย 1 9,920,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.60 - 001 สายบา้นผอืฮ ีหมู่ที่ 1,8 - บา้นสงเปือย หมู่ที่ 6 

ต าบลผอืฮ ีกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,135 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร สาย 1 1,386,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.60 - 002 สายบา้นหวัดอน หมู่ที่ 4 - บา้นเวนิชยั หมู่ที่ 5 

ต าบลผอืฮ ีจ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 15,956 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร สาย 1 4,874,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.1 - 0192 สายบา้นฟ้าหยาด หมู่ที่ 1,4,8,9 - บา้นนาด ีหมู่ที่

 7 ต าบลฟ้าหยาด มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,540 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร สาย 1 5,133,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.1 - 0193 สายบา้นฟ้าหยาด หมู่ที่ 1,4,8,9 - บา้นคูเมอืง 

หมู่ที่ 1,11 ต าบลฟ้าหยาด มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร สาย 1 7,962,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.8 - 0004 สาย รอ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2259 

(กม.ที่ 14+400) - บา้นค าแดง หมู่ที่ 10 ต าบลเดดิ หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 17,100 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั สาย 1 9,503,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.9 - 0001 สายแจง้สนิท - คอนสาย - อรุณประเสริฐ 

หมู่ที่ 4 บา้นหนองแฝก ต าบลตาดทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 545 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลตาดทอง สาย 1 2,060,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.9 - 0002 สายอรุณประเสริฐ - บา้นตาดทอง หมู่ที่ 6

 บา้นสะเดา ต าบลตาดทอง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,428 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร สาย 1 718,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต พรอ้ม

ก่อสรา้งทางเทา้ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.2 - 0002 สาย ถนนวารีราช

เดช ต าบลในเมอืง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,040 ตารางเมตร เทศบาลเมอืง

ยโสธร อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร สาย 1 9,910,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต พรอ้ม

ก่อสรา้งทางเทา้ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.02 - 0024 สายถนนหา้ธนัวา

 ต าบลในเมอืง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,820 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงยโสธร สาย 1 6,660,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.27 - 002 สายบา้นเหลือ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลขมุเงนิ - บา้นเขือ่งค า หมู่

ที่ 5 ต าบลเขือ่งค า กวา้ง 5 เมตร ยาว 977 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขมุเงนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร สาย 1 2,760,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.28 - 003 สายแจง้สนิท - หนองหอย หมู่ที่ 8 บา้น

หนองหอย ต าบลเขือ่งค า มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,620 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร สาย 1 7,759,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.28 - 002 สายทางแยก องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เขือ่งค า บา้นกวา้ง หมู่ที่ 1 - บา้นเขือ่งค า หมู่ที่ 10 ต าบลเขือ่งค า มพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 16,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขือ่งค า อ าเภอ สาย 1 9,212,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.045 - 002 สายบา้นดอนกระยอม - บา้นหนองตอ หมู่ที่ 5 บา้น

ดอนกระยอม ต าบลทุ่งนางโอก กวา้ง 4 เมตร ยาว 632 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนาง

โอก อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร สาย 1 1,352,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.45 - 003 สายบา้นหนองเป้า - บา้นโนนโพธิ์ - บา้นหนองเมก็ 

(ต าบลทุ่งแต)้ หมู่ที่ 4 บา้นหนองเป้า ต าบลทุ่งนางโอก กวา้ง 5 เมตร ยาว

 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.30 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งนางโอก อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร สาย 1 1,086,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ. 2023 สายจากบา้นดงบงั หมู่ที่ 3 ต าบลหนองคู กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,955 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคู 

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร สาย 1 6,541,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.1 - 0248 สายบา้นดอนกลอง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเรือ - แยก

หนองหนิ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองหนิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,170 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองเรือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร สาย 1 6,197,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.27 - 003 สายบา้นสะแนน หมู่ที่ 2 ต าบลขมุเงนิ อ าเภอเมอืงยโสธร

 - บา้นค าม่วง ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 450 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขมุเงนิ อ าเภอเมอืง สาย 1 1,248,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.04 - 001 สายบา้นแกง้นาค า - ต่อเขตต าบลโชคชยั หมู่ที่ 8 บา้น

แกง้นาค า ต าบลกดุเชยีงหม ีกวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลกดุเชยีงหม ี สาย 1 9,577,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.04 - 002 สายบา้นกดุแขด่้อน ต่อเขตบา้น

หนองนกเขยีน ต าบลร่มเกลา้ หมู่ที่ 12 บา้นกดุแขด่้อน ต าบลกดุเชยีงหมี

 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลกดุเชยีงหม ีอ าเภอ สาย 1 8,363,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ. 24 - 001 สายบา้นดอนม่วง - บา้นหนิโหงน่ (ภูถ า้

พระ) หมู่ที่ 10 ต าบลกดุแห่ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,040 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร สาย 1 5,211,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.11 - 002 บา้นช่องเมก็ - บา้นหนองแคนนอ้ย ต าบลบุ่งคา้ จ านวน 

2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่16,440 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบุ่งคา้ สาย 1 9,932,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.76 - 004 สายแยกทางหลวงชนบท ยส. 3029 สาย

บา้นม่วงกาชงั - บา้นนาจาน หมู่ที่ 9,15 ต าบลสวาท กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,985 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา สาย 1 6,290,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.76 - 003 สายบา้นแยเหนือ หมู่ที่ 12 - บา้นหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 

16 ต าบลสวาท กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั สาย 1 3,940,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.036 - 003 สายบา้นโนนสวรรค ์- บา้นศรีสมพร หมู่ที่ 7 บา้นโนน

สวรรค ์ต าบลโคกส าราญ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร สาย 1 2,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.036 001 สายบา้นโคกส าราญ - บา้นค าเกิ่ง หมู่ที่ 1,8 บา้นโคก

ส าราญ ต าบลโคกส าราญ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 2,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.75 - 002 สายบา้นสวาท - บา้นหนองแสง - บา้นหนิเหลก็ไฟ หมู่ที่

 2 บา้นหนิเหลก็ไฟ ต าบลสรา้งมิง่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร สาย 1 9,402,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ยส.ถ.75 - 003 สายบา้นค าเตย - บา้นนาค า - บา้นค าไผ่ หมู่ที่ 11 บา้น

แสนส าราญ ต าบลสรา้งมิง่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร รายละเอยีด องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร สาย 1 6,850,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโพนทนั หมู่

ที่ 2 ต าบลโพนทนั - บา้นโนนยาง ต าบลสงเปือย กวา้ง 4 เมตร ยาว 220 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทนั อ าเภอค าเขือ่น สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนาเฮอืง หมู่

ที่ 4 ต าบลน า้ค า - บา้นทรพัยเ์จริญ ต าบลค าไผ่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,250

 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร สาย 1 9,317,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.64 - 012 สายบา้นหนองแซง - ต่อเขตบา้นค าผกัหนาม 

หมู่ที่ 15 บา้นหนองแซง ต าบลโพนงาม มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,800 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร สาย 1 9,533,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.25 - 001 สายเขตต าบลกู่จาน - แยกทางหลวงชนบท

ยโสธร 2005 ต าบลกู่จาน มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 21,720 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร สาย 1 8,650,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ยส.ถ.25 - 007 สายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ - บา้นโนนยาง

 ต าบลกู่จาน มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร สาย 1 4,744,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.56 - 003 สายดอนผึ้ง - ยางนอ้ย (ตอน 2) หมู่ที่ 2 

บา้นแดง ต าบลโนนทราย มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,464 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร สาย 1 2,904,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.1 - 0117 ระหวา่งเทศบาลต าบลทรายมูล 

หมู่ที่ 1,5 ต าบลทรายมูล - บา้นดงมะไฟ หมู่ที่ 1,8 ต าบลดงมะไฟ  กวา้ง

 6 เมตร ยาว 2,305 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

13,830 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยโสธร อ าเภอทรายมูล สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ. 1 - 0057 ระหวา่งถนนแจง้สนิท (หนองนาง

ตุม้) หมู่ที่ 6 ต าบลส าราญ - บา้นข ัน้ไดใหญ่ หมู่ที่ 1,5 ต าบลข ัน้ไดใหญ่ 

มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 20,222 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ยโสธร อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.15 - 001 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4004 - คุม้ค า

เป็ด บา้นศรีชมุพร หมู่ที่ 9 ต าบลศรีแกว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลศรีแกว้ อ าเภอ สาย 1 9,920,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.16 - 033 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2047 - 

ถนนหา้ธนัวา หมู่ที่ 13 บา้นสามแยก ต าบลสามแยก มพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 6,959 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั สาย 1 4,502,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ยส.ถ.16 - 024 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2277 - 

ถนนพญานาค หมู่ที่ 11 บา้นสามแยก ต าบลสามแยก มพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 2,714 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั สาย 1 1,751,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 25,166,800                

งบอดุหนุน 25,166,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,166,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 25,166,800                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,189,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัเกี้ยงเก่า องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นผอืฮ ีองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัวเิวการาม เทศบาล

ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,880,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกง้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลขมุเงนิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขมุเงนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหอ้งแซง เทศบาลต าบลหอ้งแซง

 อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียนบา้นหนองแคนใหญ่ 

เทศบาลต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,096,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค าน า้สรา้ง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลค าน า้สรา้ง อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพทิกัษว์นาราม เทศบาลต าบล

สามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล (วดัฟ้าหยาด) เทศบาล

ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 1 กดุชมุคุรุราษฎรบ์  ารุง เทศบาลต าบล

กดุชมุพฒันา อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 10,475,000                

งบอดุหนุน 10,475,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,475,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 10,475,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเตาไห 1 

หมู่ที่ 3,9 ต าบลศรีฐาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว แห่ง 1 2,038,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นกดุกง หมู่

ที่ 4 ต าบลเขือ่งค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดอนแกว้ 

หมู่ที่ 7 ต าบลเขือ่งค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดอนกลาง

 - หนองนางตุม้ หมู่ที่ 4 ต าบลคอ้เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้

เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 3,294,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นกลว้ย หมู่

ที่ 5 ต าบลคอ้เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 4,143,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,234,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,234,000                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,026,200                 

งบลงทนุ 1,026,200                 

ครุภณัฑ์ 1,026,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 152,400                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 59,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 น้ิว

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุพรอ้มไมโครโฟน  ส านกังาน

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร ชดุ 1 20,000                        
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พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 207,800                   

งบลงทนุ 207,800                   

ครุภณัฑ์ 207,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 207,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 5 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 5 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตวัน าสญัญาณเสยีงเขา้คอมพวิเตอร ์(Audio Interface) 

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร อนั 1 4,800                         

กระทรวงยตุธิรรม 1,035,400                 

กรมคุมประพฤติ 893,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 893,600                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 893,600                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 893,600                   

งบลงทนุ 893,600                   

ครุภณัฑ์ 31,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัยโสธร  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 4 31,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 862,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัยโสธร  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 137,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 725,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัผูอ้  านวยการ ส านกังานคุมประพฤติ

จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัเรือนแถวขา้ราชการ  ส านกังานคุม

ประพฤติจงัหวดัยโสธร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงปูพื้นกระเบื้องอาคารเรือนนอน ศูนยว์วิฒัน์

พลเมอืง ร.16 ต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 351,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 24,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 24,300                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 24,300                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 24,300                     

งบลงทนุ 24,300                     

ครุภณัฑ์ 24,300                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 4,300                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัยโสธร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัยโสธร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 117,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 117,500                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 117,500                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 117,500                   

งบลงทนุ 117,500                   

ครุภณัฑ์ 117,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 60,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  เรือนจ า

จงัหวดัยโสธร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ใบ 4 60,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์เรือนจ าจงัหวดั

ยโสธร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 57,500                        

กระทรวงแรงงำน 464,300                   

กรมการจดัหางาน 378,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 308,400                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         
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โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 113,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 7,400                      

งบด าเนินงาน 7,400                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 85,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 85,800                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 85,800                     
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ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 85,800                     

งบลงทนุ 85,800                     

ครุภณัฑ์ 85,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 85,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัยโสธร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร เครื่อง 3 85,800                        

กระทรวงวฒันธรรม 940,700                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 140,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 140,700                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 140,700                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 45,300                     

งบลงทนุ 45,300                     

ครุภณัฑ์ 45,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 45,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้ ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัยโสธร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 45,300                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 95,400                     

งบลงทนุ 95,400                     

ครุภณัฑ์ 95,400                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 95,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัยโสธร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัยโสธร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยโสธร  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 30,000                        

กรมศิลปากร 800,000                   

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 800,000                   

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 800,000                   

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 800,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 800,000                      
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาเจดยีว์ดัสงิหท์่า   ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 800,000                      

กระทรวงศึกษำธิกำร 707,661,574               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 141,690,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 799,200                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 799,200                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 799,200                   

งบรายจ่ายอื่น 799,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 799,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 28,599,300                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 28,599,300                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 13,544,100                

งบอดุหนุน 13,544,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,544,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 5,196,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 8,348,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 15,055,200                

งบอดุหนุน 15,055,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,055,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 5,791,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 9,264,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 432,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 432,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 432,000                   

งบรายจ่ายอื่น 432,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 432,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 105,347,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 105,347,600              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 14,865,100                

งบอดุหนุน 14,865,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,865,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,334,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,439,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 10,091,600                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 90,482,500                

งบอดุหนุน 90,482,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 90,482,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 79,135,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,441,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,339,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,137,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,428,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,512,200                 
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นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 3,763,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 3,763,500                 

งบลงทนุ 3,763,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร ต าบล

ส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืง

ยโสธร จงัหวดัยโสธร 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืง

ยโสธร จงัหวดัยโสธร

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 500,000                      
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รายการระดบัที1่: สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ยโสธร    อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันภ์ายในส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร

   ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร 

  ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 1 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร    

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร รายการ 1 500,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืง

ยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 1,297,700                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 1,297,700                 

งบอดุหนุน 1,297,700                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,297,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 1 1,297,700                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารอ านวยการ ค่ายลูกเสอืจงัหวดัยโสธร 

ต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หลงั 1 618,700                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์ค่ายลูกเสอืจงัหวดัยโสธร

 ต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หลงั 1 679,000                      

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 224,500                   

จดัการศึกษานอกระบบ 224,500                   
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งบลงทนุ 224,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 224,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 85,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร กศน.อ าเภอทรายมูล  ต าบลทรายมูล 

อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 85,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 139,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ หลงัที่ 1 ส านกังาน กศน.

จงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 139,500                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 432,800                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 432,800                   

งบลงทนุ 432,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 432,800                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 199,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าหอ้งสมดุประชาชนเฉลมิ

ราชกมุารี  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมอืงยโสธร  จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 199,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 233,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอกดุชมุ 

ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 98,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเลงินกทา 

ต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 134,600                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 381,005,374              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,660,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,660,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,660,154                 

งบด าเนินงาน 1,660,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,660,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,660,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนทรายมูล

วทิยา ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 220,797,800              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 219,191,800              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 219,191,800              

งบอดุหนุน 219,191,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 219,191,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 41071 219,191,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 41071 25,566,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 41071 14,469,600                   
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รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 41071 14,975,800                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 41071 21,347,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 41071 142,832,200                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 1,606,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 1,566,000                 

งบลงทนุ 1,566,000                 

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นมะพริกดู่โพนสมิ ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาค าปกัแฮด ต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนศิลาทองพทิยาสรรค ์ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 966,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 966,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นมะพริกดู่โพนสมิ ต าบลทุ่งมน อ าเภอค า

เขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 337,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาค าปกัแฮด ต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่น

แกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 349,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนศิลาทองพทิยาสรรค ์ต าบลหนองหนิ อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 280,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 40,000                     

งบลงทนุ 40,000                     

ครุภณัฑ์ 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 40,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางกลาง ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบกโนนสวาท ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 156,828,220              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,345,120                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,345,120                 

งบลงทนุ 1,345,120                 

ครุภณัฑ์ 1,345,120                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,345,120                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กดุหนิ ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ภูถ า้พระพรเจริญ ต าบลค าน า้สรา้ง อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาซมึ ต าบลนาโส่ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สรา้งแตน้าประเสริฐ ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 7 10,360                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหม ีต าบลหนองหม ีอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนประทาย ต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาเวยีงค าศิริ ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มะพริกดู่โพนสมิ ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาแกม่วงหนองตุกหลกุ ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สงเปือย ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงสวรรค ์ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาเฮอืงนางชา้งเฒ่า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นางาม ต าบลสม้ผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกพระเจา้โนนรงั ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบาก ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสะอาดใหม่สามคัคี ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงสวาง ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าตอง ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เลยีบ ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางกลาง ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นดอนผึ้ง ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปอแดงโคกสะอาด ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนมหา

ชนะชยั ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฏรว์ชิาคม) ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแคน ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศรีสวา่ง ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนหาด ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พรหมนิยม ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 7 10,360                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งหนองสมิ ต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสูงอ่างสมบูรณ์ ต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าศิลา ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นติ้ว ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสงัข ์(ศรีเมอืงราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอคอ้วงั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแคนนอ้ยหนองเลงิ ต าบลแคนนอ้ย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกลางนา ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองเทา ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นส าโรง ต าบลคุเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคูเมอืง ต าบลคุเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแดง ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นราชมนีุ ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหมอืดป่าตอง ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฏรว์ชิาคม) ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 103,226,000              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 84,078,500                

งบลงทนุ 84,078,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 84,078,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นสรา้งแป้น 

ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นพอกโนน

หนองผอืค าไผ่ใต ้ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นช่องเมก็ 

ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหนองแคน

นอ้ย ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,173,200                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นบ่อบงึโพนจาน ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองนางตุม้บากหวัค า ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืง

ยโสธร จงัหวดัยโสธร หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นผอืฮ ีต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นผอืเหมอืดม่วงพฒันา ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นเหลา่มะเขยีว ต าบลกดุกงุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 1,663,000                    

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

โพนทนั อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

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

ดงเจริญ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

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

(สามคัคีวทิยาคม) ต าบลพระเสาร ์อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

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

น า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

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

คุยส าโรง ต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลบงึแก อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหนองเป็ด อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

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

บา้นกดุขุน่สวาสดิ์ ต าบลกดุเชยีงหม ีอ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 1,663,000                    

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

ชมุชนบา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นนาด ี(คุรุประชารฐั) ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นสรา้งแตน้าประเสริฐ ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นเหลา่หนัทราย ต าบลสม้ผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นม่วงกาชงั ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกระจาย ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นพรหมนิยม ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นหวายกดุสวา่ง ต าบลโนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนชมุชน

บา้นโนนเปือย (มหาพมิพส์งเคราะห)์ ต าบลโนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั หลงั 1 813,400                      
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รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นค า

สรา้งชา้ง ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นสมสะอาด ต าบลโคก

ส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองแหน ต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหว้ยแกง้หนอง

ศาลา ต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 387,800                      

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

โคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

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

ค า ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลกดุชมุพฒันา 

(ศรีวสิารรงัสรรค)์ ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 4,492,200                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,386,500                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาเวยีงค าศิริ ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เหลา่ไฮ หนองแวง ชาตะยานนท ์ต าบลเหลา่ไฮ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ตูม (สงัวาลยร์าษฎรส์ามคัค)ี ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แหลง่แป้น ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

พระเสาร ์(สามคัคีวทิยาคม) ต าบลพระเสาร ์อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนบา้นบงึแกชยัชนะบูรพา ต าบลบงึแก อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

คูเมอืง ต าบลคุเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ราชมนีุ ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

อนุบาลคอ้วงั ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

น า้ออ้ม ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เหลา่ใหญ่ ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ค าฮ ีต าบลข ัน้ไดใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนกอย (จูมสุรพรรควทิยา) ต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดงจงอาง ต าบลบงึแก อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทุ่งแต ้ต าบลทุ่งแต ้อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,913,400                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตุ ต าบลหวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นบงึแกชยัชนะบูรพา ต าบลบงึแก อ าเภอ แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา่งดอนดู่ ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงจงอาง ต าบลบงึแก อ าเภอมหาชนะชยั แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแคนนอ้ยหนองเลงิ ต าบลแคนนอ้ย อ าเภอค า แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฟ้าห่วน ต าบลฟ้าห่วน อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจานทุ่ง ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโซงเหลา่โป่วทิยา ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลางนา ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลหวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแจนแลน ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอคอ้วงั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซ า ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฏรว์ชิาคม) ต าบลม่วง 

อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาค าปกัแฮด ต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแขโ่พนเมอืง ต าบลฟ้าห่วน อ าเภอคอ้วงั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบาก ต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปอแดงโคกสะอาด ต าบลบากเรือ อ าเภอมหา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขมุเงนิ ต าบลขมุเงนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงมะหรี่ ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นเปาะ ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางเครือ ต าบลบงึแก อ าเภอมหาชนะชยั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตบัเต่า ต าบลน า้ค าใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าฮ ีต าบลข ัน้ไดใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งหวาย ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 200,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขาม ต าบลคุเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเชอืกนอ้ย ต าบลข ัน้ใดใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผกับุง้ ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงิห ์ต าบลสงิห ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะพริกดู่โพนสมิ ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกวา้งท่าเยีย่ม ต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาห่อม ต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบากใหญ่หนองปอหนองซ า ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองคู ต าบลหนองคู อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ใหญ่ ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศิริพฒันา ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ออ้ม ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนมะยาง กม.3 ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคูเมอืง ต าบลคุเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนกอย (จูมสุรพรรควทิยา) ต าบลผอืฮ ีอ าเภอ

มหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาดทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นราชมนีุ ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลคอ้วงั ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าเยีย่ม ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงยาง ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งมน ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเลยีบ ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนยอ่วทิยา ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขาทรายมะเขอืสามคัคี ต าบลพระเสาร ์อ าเภอ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบกนอ้ยหนองแคนหนองแปน ต าบลดงแคนใหญ่

 อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเจริญ ต าบลดงเจริญ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะแนน (สามคัคีวทิยา) ต าบลขมุเงนิ อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบากเรือดอนเรือ ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแกม่วงหนองตุกหลกุ ต าบลนาแก อ าเภอค า แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเดดิ ต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาถม่ ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงัข ์(ศรีเมอืงราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลกดุน า้ใส แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทนั ต าบลโพนทนั อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ไฮ หนองแวง ชาตะยานนท ์ต าบลเหลา่ไฮ 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชาดศาลา ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตูม (สงัวาลยร์าษฎรส์ามคัค)ี ต าบลกดุน า้ใส แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนยาง ต าบลพระเสาร ์อ าเภอมหาชนะชยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคูสองช ัน้ ต าบลหวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเวนิชยั (คุรุราษฏรบ์  ารุง) ต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเสยีวชยัมงคล ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ฝ้าย ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางเดี่ยวหนองถม่ ต าบลหนองเป็ด อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปลาอดี ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสหประชาสรรค ์ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอคอ้วงั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลพระเสาร ์อ าเภอมหาชนะชยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่หุ่ง ต าบลเหลา่ไฮ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหลง่แป้น ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกก่องดอนนกชมุ (อ่างประชานุกูล) ต าบลดง

มะไฟ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุกวา้ง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จงัหวดั แห่ง 1 65,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกผกัหวาน ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไก่ขาว (ฉวบีรรณสารพจิติรอปุถมัภ)์ 

ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเวยีง ต าบลนาเวยีง อ าเภอทรายมูล จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลนาเวยีง อ าเภอทรายมูล จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบะคอม ต าบลนาเวยีง อ าเภอทรายมูล จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นก าแมด ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเมอืงกลาง ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าน า้สรา้ง ต าบลค าน า้สรา้ง อ าเภอกดุชมุ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นภูถ า้พระพรเจริญ ต าบลค าน า้สรา้ง อ าเภอกดุชมุ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเลา ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกศรี ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าบอนศรีชมุพล ต าบลหนองหม ีอ าเภอกดุชมุ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแหน ต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชมุ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสะอาดใหม่สามคัคี ต าบลโคกนาโก อ าเภอ แห่ง 1 100,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,205,400                   

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นกดุน า้ใสจานบกนอ้ย ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอคอ้วงั แห่ง 1 311,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนอนุบาลคอ้วงั ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 466,700                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏรนิ์ยม ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอ

มหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโนนธาตุ (พศิาลราษฏรพ์ฒันา) ต าบลฟ้าหยาด 

อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 622,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนอนุบาลลมุพกุ (วนัครู 2503) ต าบลลมุพกุ อ าเภอค า

เขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 307,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนอนุบาลลมุพกุ (วนัครู 2503) ต าบลลมุพกุ อ าเภอค า

เขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองทองหลางโนนกงุ ต าบลหนองหนิ อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 311,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นค าน า้สรา้ง ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 311,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นนาค าปกัแฮด ต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 311,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฏรว์ชิาคม) ต าบลม่วง 

อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 622,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ดอนม่วงป่าโมง ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 402,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โคกศรี ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 161,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองลมุพกุ ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 85,200                        

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นค าไผ่โนนบา้น

ใหม่ ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 52,600                        

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

เซโนนม่วง ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นโนนยาง ต าบลก า

แมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 67,900                        

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

สามแยกภูกอย ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นนาเรียง ต าบลไผ่

 อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 169,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองหวา้ ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 382,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นกดุแดง ต าบลนาโส่ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 97,700                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดั แห่ง 1 215,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นโสกน า้ขาว ต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั แห่ง 1 76,800                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั แห่ง 1 124,400                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นก าแมด ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ แห่ง 1 107,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นโคกสะอาดเกษตรพฒันา ต าบลสามคัคี อ าเภอ

เลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 359,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นนาเซแสงวไิล ต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา แห่ง 1 97,700                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโนนแดงประชานุเคราะห ์ต าบลสม้ผ่อ อ าเภอไทย

เจริญ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโชคชยัพรตาดไฮ ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ แห่ง 1 311,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 273,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นศรีแกว้ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั แห่ง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นป่าชาด ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั แห่ง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นเหลา่ต าแย ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั แห่ง 1 97,700                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโนนหาด ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั แห่ง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนนอ้มเกลา้ ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 444,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นหวังวั (อสุุภราชวทิยาคาร) ต าบลก าแมด อ าเภอ

กดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 107,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นพอกโนนหนองผอืค าไผ่ใต ้ต าบลค าไผ่ อ าเภอ

ไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นดงส าราญ ต าบลค าน า้สรา้ง อ าเภอกดุชมุ แห่ง 1 97,700                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองชมุ ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดั แห่ง 1 97,700                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโสกท่าลาดพฒันา ต าบลนาโส่ อ าเภอกดุชมุ แห่ง 1 61,100                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสสุีก ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโคกสุวรรณ ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว แห่ง 1 97,700                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั แห่ง 1 125,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นม่วงไข ่ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 197,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นโป่ง (ค าประชานุกูล) ต าบลนาเวยีง อ าเภอทราย แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว แห่ง 1 217,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองหม ีต าบลหนองหม ีอ าเภอกดุชมุ จงัหวดั แห่ง 1 119,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองส าโรง ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว แห่ง 1 97,700                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นกดุหนิ ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 97,700                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นผกักะยา่ ต าบลโนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั แห่ง 1 108,900                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 16,264,900                

งบลงทนุ 16,264,900                

ครุภณัฑ์ 16,264,900                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,183,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นสรา้งแตน้าประเสริฐ ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นชาดศาลา ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นนาทม ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นโสกน า้ใส ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นศรีแกว้ ต าบล

ศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นดอนฮ ีต าบล

สวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ต าบลสามคัคี 

อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนแดงประชานุเคราะห ์ต าบลสม้ผ่อ 

อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกดุไกรสร ต าบลหนองหม ีอ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นผอืฮนีาลานาจาน ต าบลนาสะไมย ์

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาสนีวลโนนสะอาด ต าบลหนองเรือ 

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาดดีอนจาน ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองเป้า ต าบลทุ่งนางโอก อ าเภอ เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นน า้ค านอ้ย ต าบลน า้ค าหญ่ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสองคร ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสงิห ์ต าบลสงิห ์อ าเภอเมอืงยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นค าน า้สรา้ง ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคอ้เหนือคอ้ใตด้อนกลาง ต าบลคอ้

เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนกลอย ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกกลาง 

ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพอกโนน

หนองผอืค าไผ่ใต ้ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นติ้ว ต าบลกดุ

น า้ใส อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 114,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์

ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นนาสะไมย ์ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นดงยาง (คุรุราษฏรบ์  ารุง) ต าบลหอ้งแซง อ าเภอ

เลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนชมุชน

บา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองชมุ ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ดงสวาง ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โคกกลาง ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

โคกกลาง ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ค าเกิ่ง ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นโนนหาด ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นกดุโจด ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ใบ 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นโชคชยัพรตาดไฮ ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นท่าลาดโนนตูม ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองบาก ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองหม ีต าบลหนองหม ีอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ใบ 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นเตาไห ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ใบ 2 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นม่วงไข ่ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหนิสิว่ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นนาเฮอืงนางชา้งเฒ่า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,265,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขมุเงนิ ต าบลขมุ

เงนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขือ่งค า ต าบล

เขือ่งค า อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนกลอย 

ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นค าน า้สรา้ง ต าบล

คอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดุ่ทุ่งค าบอน 

ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งนางโอก(อ่อน

อ านวยศิลป์) ต าบลทุ่งนางโอก อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาเวยีงค าศิริ 

ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งมน ต าบลทุ่ง

มน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโซงเหลา่โป่วทิยา 

ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นส าโรง 

ต าบลคูเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงจงอาง ต าบล

บงึแก อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นติ้ว(คุรุราษฎร์

สงเคราะห)์ ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นผกักะยา่ ต าบล

โนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสุขเกษม ต าบล

โนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโพนงามเกี้ยงเก่า 

ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสรา้งแตน้า

ประเสริฐ ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองชมุ ต าบล

โคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นเชยีงเพง็ 

ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกดุเชยีงหม ี

ต าบลกดุเชยีงหม ีอ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนอ้มเกลา้ ต าบลบุ่งคา้

 อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลสาม

แยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกสะอาด

เกษตรพฒันา ต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโพง ต าบลหอ้ง

แซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์

ต าบลกดุเชยีงหม ีอ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนน า้ค าวทิยาคม ต าบล

น า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 996,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นพลบัหนองค า 

(มหาชยัชโินบล) ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบล

หนองคู อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นตบัเต่า ต าบล

น า้ค าใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นโคกยาว 

ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบล

นาเวยีง อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนางาม ต าบลสม้

ผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นค าเกิ่ง ต าบล

โคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนกดุคอก่านโคกส าราญ

โนนสวรรค ์ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกดุหนิ ต าบลก า

แมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบุ่งคา้ ต าบลบุ่ง

คา้. อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโคกเจริญ ต าบล

บุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองแคน 

ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแสนส าราญ 

ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองเป็ด 

ต าบลหนองเป็ด อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเวนิชยั (คุรุ

ราษฏรบ์  ารุง) ต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคูเมอืง ต าบลคุ

เมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นขาทรายมะเขอื

สามคัคี ต าบลพระเสาร ์อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโคกกอกหนิ

เหลก็ไฟ ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นค าผกัหนาม 

ต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดอนกลอย ต าบลคอ้

เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองคู 

ต าบลหนองคู อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นตาดทอง ต าบลตาด

ทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นหวัเมอืง 

ต าบลหวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสรา้งแป้น ต าบลสง

ยาง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นจานทุ่ง ต าบลน า้

ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดงมะหรี่ ต าบลคอ้

วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาเวยีงค าศิริ ต าบล

กู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนอนุบาลลมุพกุ (วนัครู 

2503) ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นมะพริกดู่โพนสมิ 

ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นกลางนา ต าบลดง

แคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบกนอ้ยหนองแคน

หนองแปน ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหวัขวั ต าบลนาค า 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภนินัทนุ์กูล

 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแกง้นาค า ต าบลกดุ

เชยีงหม ีอ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสมสะอาด ต าบล

โคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโสกผกัหวาน 

ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกก่องดอนนกชมุ 

(อ่างประชานุกูล) ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นศรีแกว้ ต าบลศรี

แกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองชมุ ต าบลโคก

นาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเหลา่เมย ต าบล

ทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแดงหนองแซง 

ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนยาง ต าบลก า

แมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นศรีสวา่ง ต าบลศรี

แกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเหลา่ใหญ่ 

ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองตาไก ้

ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองเหี่ย 

ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองลมุพกุ ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองหงอก ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ค าฮ ีต าบลข ัน้ไดใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แจง้นอ้ย ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองทองหลางโนนกงุ ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เวนิชยั (คุรุราษฏรบ์  ารุง) ต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แดงประชาสรรค ์ต าบลพระเสาร ์อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นด

วนบากนอ้ย ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ท่าลาดโนนตูม ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคกสะอาดใหม่สามคัคี ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นนา

เซแสงวไิล ต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

บา้นคึมยาว ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาโป่ง ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สามแยกภูกอย ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สม้ผ่อ ต าบลส่มผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนิสิว่ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองบาก ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบล

ไผ่ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลนา

เวยีง อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นช่องเมก็ ต าบลบุ่ง

คา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นค าเลา ต าบลโพน

งาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดงสวาง ต าบลโคก

นาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองบาก ต าบล

กระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนบา้นศรีฐาน 

ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองบวับาน 

ต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยแกง้หนอง

ศาลา ต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าลาดเหลา่อาภรณ์

 ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาเซแสงวไิล 

ต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโสกท่าลาดพฒันา 

ต าบลนาโส่ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบล

โพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,154,500                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดงจงอาง ต าบลบงึแก อ าเภอมหาชนะชยั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนบา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าลาดโนนตูม ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอป่าติ้ว ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดอนมะซอ่ม ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

18 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบาก ต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต าบลหนองเรือ อ าเภอเมอืงยโสธร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดอนกลองหนองไฮ ต าบลหนองเรือ อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมูล จงัหวดั ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบะคอม ต าบลนาเวยีง อ าเภอทรายมูล จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ต าบลเขือ่ง

ค า อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดับา้นเปาะ ต าบลคอ้วงั 

อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนชมุชนบา้นโคกยาว ต าบล

ทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองเลงิค า ต าบลบุ่ง

คา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเตาไห ต าบลศรีฐาน 

อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นพรหมนิยม ต าบล

สวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีน ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลหนองหงอก อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นใหม่ชมุพร ต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเตาไห ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดั เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแกง้นาค า ต าบลกดุเชยีงหม ีอ าเภอเลงินกทา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดวนบากนอ้ย ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพนแบง ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาซมึ ต าบลนาโส่ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นข ัน้ไดใหญ่โนนคอ้ ต าบลข ัน้ไดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบกนอ้ยหนองแคนหนองแปน ต าบลดงแคน

ใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลลมุพกุ (วนัครู 2503) ต าบลลมุพกุ อ าเภอ

ค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแคนนอ้ยหนองเลงิ ต าบลแคนนอ้ย อ าเภอค า

เขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นมะพริกดู่โพนสมิ ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่น

แกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองนางตุม้บากหวัค า ต าบลส าราญ อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบะคอม ต าบลนาเวยีง อ าเภอทรายมูล เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพง ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นเตาไห ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภนินัทนุ์กูล ต าบล

โพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองยางหว้ยสะแบก 

ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลนาเวยีง 

อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นก าแมด ต าบลก าแมด

 อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นโนนเปือย (มหาพมิพ์

สงเคราะห)์ ต าบลโนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นพรหมนิยม ต าบลสวาท 

อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนนอ้มเกลา้ ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอ

เลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นผอืฮ ีต าบลผอืฮ ีอ าเภอ

มหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาแกม่วงหนองตุกหลกุ 

ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแคนนอ้ย ต าบลบุ่งคา้

 อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นผกักะยา่ ต าบลโนนเปือย 

อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาด ี(คุรุประชารฐั) ต าบล

โคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,666,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกวา้งท่าเยีย่ม ต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาแกม่วงหนองตุกหลกุ ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นดงบงั ต าบลหนองคู อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

เป็ด ต าบลหนองเป็ด อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนางาม 

ต าบลสม้ผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคก

สะอาดใหม่สามคัคี ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

บงึ ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นค าบอน

ศรีชมุพล ต าบลหนองหม ีอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

มะยาง กม.3 ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นหนองคู ต าบลหนองคู อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดงบงั

 ต าบลหนองคู อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผอืเห

มอืดม่วงพฒันา ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 26 41,080                        



72 / 103

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเวนิชยั

 (คุรุราษฏรบ์  ารุง) ต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เหมอืดป่าตอง ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสรา้ง

แป้น ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง

อาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฏรว์ชิาคม) ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปอ

แดงโคกสะอาด ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนมหาชนะ

ชยั ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดงมะ

หรี่ ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแข่

โพนเมอืง ต าบลฟ้าห่วน อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวัขวั

 ต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งมน

 ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ห่อม ต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ่ง

หวาย ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นมะ

พริกดู่โพนสมิ ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

ม่วง ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสง

เปือย ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแคน

นอ้ยหนองเลงิ ต าบลแคนนอ้ย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเชยีง

เครือค าสรา้งบ่อ ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หม ีต าบลหนองหม ีอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

กลาง ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาซมึ

 ต าบลนาโส่ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวับาน ต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค าเกิ่ง

 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สูงอ่างสมบูรณ์ ต าบลสามคัคี อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 15 23,700                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

มะฮงดงสวาง ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นช่อง

เมก็ ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ่งคา้

 ต าบลบุ่งคา้. อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง

กาชงั ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

ขุน่สวาสดิ์ ต าบลกดุเชยีงหม ีอ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลา่

หนัทราย ต าบลสม้ผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพอก

โนนหนองผอืค าไผ่ใต ้ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสม

สะอาด ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ส าโรง ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

มะซอ่ม ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสรา้ง

แตน้าประเสริฐ ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดงยาง

 (คุรุราษฏรบ์  ารุง) ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศรี

แกว้ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาทม

 ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค าเลา

 ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แก ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโสก

ท่าลาดพฒันา ต าบลนาโส่ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วงไข่

 ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่า

ตอง ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มนัปลา ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เมอืงกลาง ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวาย

กดุสวา่ง ต าบลโนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

เชยีงหม ีต าบลกดุเชยีงหม ีอ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

สวรรค ์ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 36 56,880                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ก่อง ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาเฮอืงนางชา้งเฒ่า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยางเดี่ยวหนองถม่ ต าบลหนองเป็ด อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลยโสธร ต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาดดีอนจาน ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแดงประชาสรรค ์ต าบลพระเสาร ์อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแดง ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นราชมนีุ ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคุม้ ต าบลคูเมอืง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบากใหญ่หนองปอหนองซ า ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงมะหรี่ ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับา้นเปาะ ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนหาด ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบะคอม ต าบลนาเวยีง อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่า

ขี้ยาง ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองหวา้ ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นก าแมด ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลเลงินกทา ต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองแข ้ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นป่าตาว ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นขมุเงนิ ต าบลขมุเงนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาเวยีงค าศิริ ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลลมุพกุ (วนัครู 2503) ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาถม่ ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,882,600                 

งบลงทนุ 2,882,600                 

ครุภณัฑ์ 2,882,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 216,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร เครื่อง 5 162,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ตู ้ 3 23,700                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 577,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 

เขต 2 ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ต าบลกดุชมุ อ าเภอ เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั เครื่อง 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั เครื่อง 8 20,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ต าบล

ส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 18,000                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ต าบลกดุ

ชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 3 17,100                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ต าบลกดุชมุ อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 120,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 35,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,941,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นหนองคู ต าบลหนองคู อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนประทาย ต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองหม ีต าบลหนองหม ีอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นผอืฮ ีต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฏรว์ชิาคม) ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาค าปกัแฮด ต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นหนองสองหอ้งทรพัยเ์จริญ ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นผอืฮ ี

ต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นมะ

พริกดู่โพนสมิ ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นค าม่วง

 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสง

เปือย ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บ่อบงึโพนจาน ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

มะพริกดู่โพนสมิ ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาค าปกัแฮด ต าบลนาค า อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นเชยีงเพง็ ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองสองหอ้งทรพัยเ์จริญ ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

เวยีง ต าบลนาเวยีง อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุ

ราษฏรว์ชิาคม) ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกนาโก ต าบลโคก

นาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นดู่ลาด ต าบลดู่ลาด อ าเภอ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นช่องเมก็ ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลงิ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเตาไห ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโพง ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 160,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 23,846,200                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 22,645,800                

งบลงทนุ 22,645,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,645,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,792,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนกดุชมุวทิยาคม ต าบลกดุชมุ 

อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบุ่งคา้วทิยาคม ต าบลบุ่งคา้ 

อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนค าเตยวทิยา ต าบลค าเตย อ าเภอ

ไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนโพนงามพทิยาคาร ต าบลโพนงาม

 อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,652,400                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนดงมะไฟพทิยาคม 

ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนกดุชมุวทิยาคม  ต าบล

กดุชมุ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 16,142,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,201,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศิลาทองพทิยาสรรค ์ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 141,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงิหส์ามคัคีวทิยา ต าบลหนองเรือ อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยโสธรพทิยาสรรค ์ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสอนแกว้วอ่งไววทิยา ต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 228,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้ค าวทิยาคม ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหอ้งแซงวทิยาคม ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลงินกทา แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมหาชนะชยัวทิยาคม ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะ แห่ง 1 292,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกู่จานวทิยาคม ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าติ้ววทิยา ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 219,900                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสงิหส์ามคัคี

วทิยา ต าบลหนองเรือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนศรีแกว้

ประชาสรรค ์ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 15,660,900                

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,126,900                 

งบลงทนุ 1,126,900                 

ครุภณัฑ์ 1,126,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 862,500                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร คนั 1 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 82,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร เครื่อง 2 30,000                        

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

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร เครื่อง 2 52,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 118,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 8 104,800                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 64,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 64,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 11,334,000                

งบลงทนุ 11,334,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,334,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,334,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร หลงั 1 11,334,000                   

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 3,200,000                 

งบอดุหนุน 3,200,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 3,200,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 12,750,000                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 11,704,300                

งบลงทนุ 11,704,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,704,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์28 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 7,745,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,146,700                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์28 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์28 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,613,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์28 ต าบล

ยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 2,613,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 198,500                      

รายการระดบัที1่: ป้อมยาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์28 ต าบลยอ่ 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 198,500                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,045,700                 

งบลงทนุ 1,045,700                 

ครุภณัฑ์ 1,045,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 39,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์28 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ใบ 2 39,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 200,400                      

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

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์28 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 6 156,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์28

 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์28

 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์28 ต าบลยอ่ อ าเภอ

ค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เตา 2 20,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์28 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ ตวั 1 13,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 792,700                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์28 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์28 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 192,500                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 380,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 380,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 380,000                   

งบด าเนินงาน 380,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 380,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 380,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 739,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 739,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 156,000                   

งบด าเนินงาน 156,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 156,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 156,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 563,000                   

งบด าเนินงาน 563,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 563,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 563,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 157,395,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 135,605,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 135,605,500              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 37,174,700                

งบอดุหนุน 37,174,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 37,174,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 37,174,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 7,308,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,680,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,288,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,471,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 21,425,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 98,430,800                

งบอดุหนุน 98,430,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 98,430,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 98,430,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 9,680,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,226,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,356,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,598,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 77,570,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 21,790,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 3,292,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 3,292,000                 

งบลงทนุ 3,292,000                 

ครุภณัฑ์ 3,292,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,292,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึซเีอน็ซอีตุสาหกรรมพรอ้มระบบเชือ่มต่อไร ้

สาย  วทิยาลยัการอาชพีเลงินกทา ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 2,980,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิทย์กรถแบบ 2 เสา  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

ยโสธร ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยยีโสธร ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ตู ้ 2 132,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 16,998,300                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 16,998,300                

งบลงทนุ 16,998,300                

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัชพีรอ้มซอฟตแ์วรแ์ละ

ระบบ E-Testing  วทิยาลยัเทคนิคยโสธร  ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิค

ยโสธร  ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,998,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,998,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร   วทิยาลยัเทคนิคยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั หลงั 1 13,998,300                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 1,500,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องจกัรกลไฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคยโสธร   

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 1,500,000                    

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 5,285,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,285,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 5,285,000                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 5,285,000                 

งบอดุหนุน 5,285,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,285,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตเสริมเหลก็ วทิยาลยัศาสนศาสตรย์โสธร 

ต าบลทุ่งแต ้อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 5,285,000                    

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 22,285,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 22,285,100                
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ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 22,285,100                

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 22,285,100                

งบลงทนุ 22,285,100                

ครุภณัฑ์ 404,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 228,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืง

ยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 5 201,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั หลงั 5 27,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 176,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบปรบัมมุมอง

ส าหรบัติดต ัง้ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบที่ 2

 ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ระบบ 2 176,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,880,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน คสล. 3 ชัน้ ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร 

จงัหวดัยโสธร หลงั 1 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,880,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบประปา ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร 

จงัหวดัยโสธร งาน 1 1,880,600                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 81,859,600                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 81,859,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 70,925,600                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 22,373,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 22,373,000                

งบลงทนุ 22,373,000                

ครุภณัฑ์ 22,373,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 22,373,000                   

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลยโสธร ต าบลตาดทอง

 อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดสี

 2 หวัตรวจ โรงพยาบาลยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาดทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตาดทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาดทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร

 จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลตาดทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาดทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร

 จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตาดทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาดทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลตาดทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตาดทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ตาดทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาด

ทอง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสะไมย ์ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาสะไมย ์ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาสะไมย ์ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

นาสะไมย ์ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสะไมย ์ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาสะไมย ์ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสะไมย ์ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสะไมย ์ต าบลนาสะไมย ์

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสะไมย ์ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืง

ยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสะ

ไมย ์ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาสะไมย ์ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทราย เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทราย เครื่อง 1 70,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล 

อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกยาว ต าบลทรายมูล อ าเภอทราย

มูล จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) สถานี

อนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิบา้นแดง ต าบลโพนงาม 

อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิบา้นแดง ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิบา้นแดง ต าบลโพน

งาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิบา้นแดง ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิบา้นแดง

 ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิบา้นแดง ต าบลโพน

งาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า สถานีอนามยัเฉลมิ

พระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิบา้นแดง ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิบา้นแดง ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ

 60 พรรษา นวมนิทราชนีิบา้นแดง ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60

 พรรษา นวมนิทราชนีิบา้นแดง ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา

 นวมนิทราชนีิบา้นแดง ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวังวั ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหวังวั ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวังวั ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหวังวั ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 75,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวังวั ต าบลก าแมด 

อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวังวั ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวังวั ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหวังวั ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหวังวั ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นหวังวั ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวั

งวั ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงแคนใหญ่ ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่น เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงแคนใหญ่ ต าบลดงแคนใหญ่ 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นศรี

ฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน 

อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลมหาชนะชยั ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลมหาชนะชยั ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลมหา

ชนะชยั ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลมหาชนะชยั 

ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลมหาชนะชยั ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลมหาชนะชยั 

ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลมหาชนะชยั ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลมหาชนะชยั

 ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลมหาชนะชยั 

ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลมหาชนะชยั ต าบลฟ้า

หยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลมหาชนะชยั ต าบลฟ้าหยาด 

อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลคอ้วงั ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลคอ้วงั ต าบล

คอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลคอ้วงั ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลคอ้วงั ต าบลคอ้

วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลคอ้วงั ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลคอ้วงั 

ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลคอ้วงั ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลคอ้วงั 

ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลคอ้วงั ต าบลคอ้วงั

 อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลคอ้วงั ต าบลคอ้วงั 

อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลคอ้วงั ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้

วงั จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสรา้งมิง่ ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสามแยก ต าบลสามแยก อ าเภอเลงินก เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ เครื่อง 1 130,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอ

ไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ 

จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

น า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นน า้ค า ต าบลน า้ค า อ าเภอไทยเจริญ เครื่อง 1 70,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 48,552,600                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 48,552,600                

งบลงทนุ 48,552,600                

ครุภณัฑ์ 25,421,000                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 3,560,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาด 400 ปอนด ์

โรงพยาบาลยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลไทยเจริญ ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 760,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 15,105,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัสูงพรอ้มชดุควบคุม

สญัญาณภาพ โรงพยาบาลยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง 

โรงพยาบาลยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ส  าหรบัฟอกเลอืด เคลือ่นที่ได ้

โรงพยาบาลยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบ

คมชดัสูง โรงพยาบาลยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัผ่าตดัตา โรงพยาบาลยโสธร 

ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลป่าติ้ว 

ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 215,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลยโสธร ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั เครื่อง 10 4,500,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลค าเขือ่นแกว้ ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 1,700,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 5,056,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลค าเขือ่นแกว้

 ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชเลงินกทา ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นกดุแขด่้อน ต าบลกดุเชยีงหม ีอ าเภอเลงินกทา จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นสามแยก ต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,131,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,181,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์12 ครอบครวั (จอดรถชัน้ลา่ง) เป็น

อาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชเลงินกทา ต าบลสวาท อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร หลงั 1 13,022,000                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,950,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกดุกงุ 

ต าบลกดุกงุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบกนอ้ย 

ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาหลู ่

ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,983,400                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,859,000                 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 6,859,000                 

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6,859,000                 

งบด าเนินงาน 2,449,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,449,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 239,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 1,810,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 400,000                      

งบลงทนุ 4,410,000                 

ครุภณัฑ์ 4,410,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,760,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลป่าติ้ว ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลคอ้วงั ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลไทยเจริญ ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขมุเงนิ 

ต าบลชมุเงนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

บวั ต าบลขมุเงนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสามเพยี

 ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดู่ทุ่ง 

ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าฮ ี

ต าบลข ัน้ไดใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

เรือ  ต าบลหนองเรือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าแดง

 ต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชนต าบลเดดิค่ายบดนิทร

เดชา โรงพยาบาลยโสธร ต าบลเดดิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไผ่ 

 ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โคกกลาง ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโนน

เปือย ต าบลโนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสุข

เกษม  ต าบลโนนเปือย อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวั

นา  ต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค า

ไผ่ ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นศรี

แกว้ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โคกใหญ่ ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หอ้งแซง  ต าบลหอ้งแซง  อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่า

ชาด ต าบลหอ้งแซง  อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

กระจาย ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

นิคม  ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองแข ้ ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        



90 / 103

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02350000 จงัหวดัยโสธร

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองชมุ ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โคกนาโก ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

แคนนอ้ย  ต าบลแคนนอ้ย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา

แก  ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา

หลู ่ ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดง

แคนใหญ่ ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบก

นอ้ย ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสง

ยาง ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวั

ดอน ต าบลผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

เหลา่ใหญ่ ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โพธิ์ศรี ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โพนเมอืง ต าบลฟ้าห่วน อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,075,000                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 4,075,000                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 3,270,000                 

งบลงทนุ 3,270,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,270,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,270,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ

 288 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทรายมูล ต าบลทรายมูล 

อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร หลงั 1 1,635,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ

 288 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอป่าติ้ว ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอ

ป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร หลงั 1 1,635,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 805,000                   

งบลงทนุ 805,000                   

ครุภณัฑ์ 805,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 805,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร เครื่อง 5 105,000                      

กระทรวงอตุสำหกรรม 2,521,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 2,521,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,521,000                 
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ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 2,521,000                 

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 2,521,000                 

งบลงทนุ 2,521,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,521,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,521,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ต าบล

ส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หลงั 1 2,521,000                    

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 33,460,500                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 2,848,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,848,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 2,648,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 2,648,000                 

งบลงทนุ 48,000                     

ครุภณัฑ์ 48,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ ขนาด 15,000 บทียูี ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัยโสธร  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัยโสธร  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 28,000                        

งบอดุหนุน 2,600,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้ค าใหญ่ ต าบลน า้ค าใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอรรถสดมมณฑา ต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าสนัติธรรม ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าพระธาตุฝุ่ น ต าบลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีพฒันาราม ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประชาสามคัคี ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นดอนม่วง ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสองหอ้ง ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหอพระคุณ ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเทพสถติย ์ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุ่งหวาย ต าบลสงเปลอืย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่านอ้ยกดุกงุ ต าบลกดุกงุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีเทพ ต าบลกดุกงุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร วดั 1 200,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมเจา้พระยาบดนิทรเดชา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 30,612,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 30,612,500                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 30,612,500                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 30,612,500                

งบลงทนุ 30,612,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,612,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,612,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการภูธรจงัหวดั 3 ชัน้ ภ.จว.ยโสธร    ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร หลงั 1 30,612,500                   

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 21,404,800                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 110,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 110,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 110,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 110,400                   

งบอดุหนุน 110,400                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 110,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัยโสธร ต าบลน า้ค าใหญ่

 อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัยโสธร  ต าบลน า้ค าใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั ชดุ 1 24,800                        

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 าจงัหวดัยโสธร  ต าบลน า้ค าใหญ่ อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานอยัการสูงสุด 21,294,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 21,294,400                

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 21,294,400                

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 21,294,400                

งบรายจ่ายอื่น 21,294,400                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการจงัหวดัยโสธร พรอ้ม

บา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั แห่ง 1 20,923,200                   
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รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการจงัหวดั

ยโสธร พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 371,200                      

รฐัวิสำหกจิ 7,386,000                 

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,250,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,250,000                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 1,250,000                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,250,000                 

งบอดุหนุน 1,250,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัยโสธร ไร่ 500 1,250,000                    

การประปาส่วนภูมภิาค 6,136,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,136,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 6,136,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 6,136,000                 

งบลงทนุ 6,136,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,136,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,136,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 3, 14 บา้นหอ้งขา่ 

ต าบลน า้ค าใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 3,336,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 บา้นโนนกอย ต าบล

ผอืฮ ีอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 12 บา้นภูดนิ ต าบล

สามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 1,200,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 314,851,400               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 83,254,200                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 83,254,200                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการคา้การลงทนุในกลุ่มจงัหวดั 50,000,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัการแขง่ขนัทางดา้นการคา้การลงทนุของกลุ่มจงัหวดั 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางสาย ยส.2005 แยกทางหลวง

หมายเลข  23 – บา้นเชยีงเพง็  อ าเภอค าเขือ่นแกว้,ป่าติ้ว  จงัหวดัยโสธร  

ระยะทาง  4.000  กโิลเมตร สายทาง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางสาย ยส.3009 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 – บา้นค าเตย  อ าเภอเลงินกทา,ไทยเจริญ  จงัหวดัยโสธร  สายทาง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางสาย ยส.5028 แยกทางหลวงชนบท

 ยส.4013 – บา้นทองสมัฤทธิ์  อ าเภอกดุชมุ  จงัหวดัยโสธร  ระยะทาง  สายทาง 1 15,000,000                   

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มจงัหวดั 27,985,200                

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลติทางการเกษตรเพือ่เพิม่มลูค่า 860,000                   

งบลงทนุ 860,000                   

ครุภณัฑ์ 860,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 860,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดแป้งสแตนเลส จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องโรยเสน้ จงัหวดัยโสธร เครื่่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้เชงิพาณิชย ์จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ผวิหนา้หุม้สแตนเลส จงัหวดัยโสธร ตวั 28 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องค ัว่ถ ัว่มอเตอร ์จงัหวดัยโสธร เครื่อง 3 300,000                      

รายการระดบัที1่: ครกมอเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ จงัหวดัยโสธร ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดละเอยีด จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอล 5 กโิลกรมั จงัหวดัยโสธร เครื่อง 2 20,000                        

เพิม่ศกัยภาพความเขม้แขง็และย ัง่ยนืในการผลติขา้วหอมมะลอินิทรีย ์ 24,000,000                

งบลงทนุ 24,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายหว้ยหนิลบัพรอ้มระบบกระจายน า้ บา้นดอน

ป่ามง ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา ปริมาตรดนิขดุพรอ้มขนยา้ยไม่นอ้ยกวา่

 53,850 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มอาคารบงัคบัน า้ แห่ง 1 14,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่น า้โป่งคอมพรอ้มระบบกระจายน า้ บา้น

มนัปลา ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา ปริมาตรดนิขดุยา้ยไม่นอ้ยกวา่ 

54,000 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มอาคารประกอบ แห่ง 1 10,000,000                   

ส่งเสริมตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรีย ์ 3,125,200                 

งบด าเนินงาน 3,125,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,125,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คนั 0 3,025,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตูป้รบัอากาศ  5  คนั คนั 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการตกแต่งสถานที่ คร ัง้ 0 2,700                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่ คร ัง้ 0 4,500                         

รายการระดบัที2่: จดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ มหกรรมสนิคา้เกษตร

ปลอดภยัและเกษตรอนิทรีย ์อสิานใต ้ จ านวน 1 ครัง้  ในจงัหวดัต่าง

ภูมภิาค จ านวน  50  คูหา  ระยะเวลา  6 วนั ครัง้ 0 3,000,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 29,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 41,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและบริการในกลุ่มจงัหวดั 5,269,000                 

ปรบัปรุงพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 5,269,000                 

งบลงทนุ 5,269,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,269,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,269,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว หนองสรา้งพ่ง ก่อสรา้งทาง

เทา้ ลานอเนกประสงค ์ศาลาพรอ้มสิง่อ  านวยความสะดวก ต าบลตาดทอง 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 5,269,000                    

จงัหวดัยโสธร 231,597,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 231,597,200              

การพฒันาดา้นสงัคม 67,245,100                

ส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณีตามวถิอีสีาน 8,123,800                 

งบด าเนินงาน 8,123,800                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,123,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 290,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 282,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 278,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 152,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,057,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าเอกสาร 0 91,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 52,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง 0 39,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดักจิกรรมส่งเสริมงานดา้นศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรมระดบัอ าเภอ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมประเพณีฮตี 12 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดักจิกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรมบริเวณถนนคนเดนิ เมอืงเก่า 200 ปีบา้นสงิหท์่า 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัการแสดงผลงานการถา่ยทอดภูมปิญัญาทาง

วฒันธรรมการแสดงหนงัประโมทยั 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดันิทรรศการภูมปิญัญา 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมสรา้งเครือขา่ยเพือ่ส่งเสริม

ประเพณีและวฒันธรรม ในการแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละสบืสาน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธง์านประเพณีบุญบ ัง้ไฟ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธป์ระเพณีบุญบ ัง้ไฟทาง

โทรทศันพ์รอ้มจดัส่งสถานีโทรทศันใ์นเครือขา่ยราชการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งถา่ยทอดเสยีงพธิเีปิดงานประเพณีบุญบ ัง้ไฟทาง 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธท์างวทิยพุรอ้มจดัส่ง

สถานีวทิยทุ ัว่ประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าพรอ้มติดต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธป์ระเภท

ต่างๆ จ านวน 4 ประเภท 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าและตกแต่งขบวนมเหศกัดิ์หลกัเมอืง 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าและตกแต่งขบวนแห่ประเพณีบ ัง้ไฟของ

ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัยโสธร 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าและตกแต่งขบวนแห่บ ัง้ไฟของอ าเภอ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าและตกแต่งขบวนแห่ประเพณีบุญบ ัง้ไฟ

ของขบวนประชารฐั 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง ไฟแสงส ีพรอ้มจดัสถานที่

แสดงละครบุญบ ัง้ไฟ ต านานพญาคนัคาก 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัและตกแต่งสถานที่พธิเีปิดงานประเพณีบุญบ ัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งคณะผูแ้สดงละครบุญบ ัง้ไฟ ต านานพญาคนัคาก 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งคณะผูแ้สดงขบัรอ้งกาพยเ์ซิ้งบ ัง้ไฟประเภท 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งคณะผูแ้สดงขบัรอ้งกาพยเ์ซิ้งบ ัง้ไฟประเภท 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธง์านประเพณีแห่มาลยั

ขา้วตอกผ่านทางสถานีโทรทศัน์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งถา่ยทอดเสยีงพธิเีปิดงานประเพณีแห่มาลยั 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมากจิกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรมบนเวที 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท านิทรรศการองคค์วามรูป้ระเพณีแห่มาลยั 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 620,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 620,800                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 445,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 150,000                      

พฒันาคุณภาพชวีติสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัและชมุชนใหย้ ัง่ยนืตามแนวทาง

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 47,739,100                

งบด าเนินงาน 9,393,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,393,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 459,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,735,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,585,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 74,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องเสยีง 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าคู่มอืการอบรม 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,156,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 6,156,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 863,000                      

งบลงทนุ 38,346,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,346,100                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 38,346,100                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นแข ่ไปดงบา้น

หอย หมู่ที่ 6 ต าบลฟ้าห่วน อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นดง

แคนใหญ่ - บา้นม่วง (ช่วงที่ 2 บา้นนาแก-บา้นม่วง) ต าบลนาแก อ าเภอค า

เขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร  ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 สายทาง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สายเชยีง

เพง็ - นาด ีหมู่ที่ 1 บา้นเชยีงเพง็ ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร

 ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร สายทาง 1 1,299,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นค าผกักูด - 

โรงเรียนหนองแหนพฒันวทิยาคม หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชมุ 

จงัหวดัยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 299.00 เมตร สายทาง 1 1,010,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นดงยาง หมู่

ที่ 5 สายหนา้บา้นนายธรรมนูญถงึแยกทางไป อบต.บากเรือ ต าบลบากเรือ 

อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

ทรพัยเ์จริญ หมู่ที่ 9 - บา้นหนองนกเขยีน หมู่ที่ 3 ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทย

เจริญ จงัหวดัยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร สายทาง 1 9,680,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นป่า

เตย - บา้นพรสวรรค ์หมู่ที่ 11 ต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั

ยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง 820.00 เมตร สายทาง 1 1,768,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นสมสะอาด หมู่ที่

 9 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร เชือ่ม บา้นโนนสมบูรณ์

 ต าบลไร่สสุีข อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ผวิจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 450.00 เเมตร สายทาง 1 1,382,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองยาง หมู่ที่ 11

 สายคลองส่งน า้ - ถนนชยางกูร ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดั

ยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร สายทาง 1 1,366,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางทบัคอนกรีต ถนนเทศบาล 8 (ทางเขา้

 อบต.โพธิ์ไทร) ต าบลป่าติ้ว - ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร สายทาง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นชยัชนะ หมู่ที่ 10 - 

บา้นค ากา้ว หมู่ที่ 14 ต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.131 กโิลเมตร สายทาง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนดนิลงลูกรงั เลยีบคลองส่งน า้ จากหมู่ที่ 13 

ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร เชือ่ม ต าบลทุ่งมน อ าเภอค า

เขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 8.000 สายทาง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายมะเขอื-นา

โพธิ์ บา้นขาทราย หมู่ที่ 4 ต าบลพระเสาร ์อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 

ผวิทางกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 331.00 เมตร สายทาง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากบา้นดงจงอาง หมู่ที่ 

10 - บา้นบอน หมู่ที่ 8 ต าบลบงึแก อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 460.00 เมตร สายทาง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ทางไปภูดนิ หมู่ที่ 5 

ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ช่วงที่ 1 ผวิจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 86.00 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สายทาง 1 600,000                      

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 2,382,200                 

งบด าเนินงาน 2,382,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,382,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 55,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,224,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 312,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 912,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,099,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,099,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,000                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 74,876,600                

การบริหารจดัการน า้แบบบูรณาการ 68,550,000                

งบลงทนุ 68,550,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,550,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 68,550,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองหวัลงิ พรอ้มอาคารประกอบ บา้นโคกกลาง 

ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมูล จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 29,952 แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยโพง บา้นหนองสนม ต าบลค าเตย อ าเภอไทย

เจริญ จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 186,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยแดง บา้นค าเตยเหนือ ต าบลค าเตย อ าเภอ

ไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 90,700 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองบุ่ง บา้นค าสรา้งชา้ง ต าบลน า้ค า อ าเภอไทย

เจริญ จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 135,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างสรา้งหนิ บา้นนาโพธิ์ ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงิ

นกทา จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 17,800 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเหมอืดแอ่ ต าบลคอ้

เหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบงึสามเพยี บา้นสามเพยี ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมอืง

ยโสธร จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 41,600 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่:  ขดุลอกหว้ยปลาฝา บา้นกดุเป่ง หมู่ที่ 6 ต าบลเหลา่ไฮ 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 52,020 แห่ง 1 1,910,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกฝายร่องหนิ บา้นดงสวาง หมู่ที่ 1 ต าบลโคกนาโก 

อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 32,060 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองผอืกลางดง บา้นเหลา่ใหญ่ ต าบลโนนเปือย 

อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 26,135.50 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระหนองหนิ บา้นสามคัคี หมู่ที่ 1 ต าบลสามคัคี 

อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,200 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองสองหอ้ง บา้นฟ้าห่วน หมู่ที่ 8 ต าบลฟ้าห่วน

 อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,750 ลูกบาศก์ แห่ง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองสมิ บา้นพระเสาร ์ต าบลพระเสาร ์อ าเภอ

มหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 25,300 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยทรพ ีบา้นนาด ีหมู่ที่ 3 ต าบลโคกนาโก 

อ าเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 32,680 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายหว้ยทรพพีรอ้มอาคารประกอบ บา้นหนองเหี่ย

 ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร แห่ง 1 15,000,000                   

การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,084,900                 

งบด าเนินงาน 304,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 304,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 26,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 16,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 62,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเวทแีละเครื่องเสยีง 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้เต็นท์ 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมหลมุปลูกตน้ไม ้ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 146,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 146,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 54,000                        

งบลงทนุ 1,780,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,780,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ กลา้ 100000 760,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่า อาย ุ2-6 ปี ไร่ 1000 1,020,000                    

การบริหารจดัการพลงังานเพือ่ความย ัง่ยนื 4,241,700                 

งบด าเนินงาน 141,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 141,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 44,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 44,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 66,500                        
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งบลงทนุ 4,100,000                 

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุผลติแกส๊ชวีภาพจากมูลสตัว ์ขนาด 50 ลูกบากศเ์มตร ชดุ 10 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์ แห่ง 9 3,600,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 3,596,400                 

เพิม่ศกัยภาพในการรกัษาความม ัน่คงภายในและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 3,596,400                 

งบด าเนินงาน 3,596,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,596,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 178,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 544,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 431,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตป์รบัอากาศ บาท 0 96,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดับูทนิทรรศการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารบั-ส่ง ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,228,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,228,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 131,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 15,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 66,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 27,130,500                

สรา้งกระแส{{LF}}การรบัรูแ้ละการมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นการเกษตรปลอดภยั

เกษตรอนิทรียแ์ละเศรษฐกจิพอเพยีง 4,468,600                 

งบด าเนินงาน 2,742,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,742,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 93,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 195,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 155,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 566,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถศึกษาดูงานการบริหารจดัการน า้โคก บาท 0 40,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืเกษตรอนิทรียว์ถิยีโสธร 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเอกสารการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานวนัเกษตรอนิทรีย ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: จดัท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธเ์กษตรอนิทรียว์ถิยีโสธร 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: จดังานรณรงคเ์กษตรสญัจร 0 135,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่และเครื่องเสยีงในการ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 314,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 314,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 87,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 11,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 75,000                        
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งบลงทนุ 1,726,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,726,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,726,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศาสตรพ์ระราชา ศูนยว์จิยัและพฒันา

อาหารสตัวย์โสธร บา้นแหลง่แป้น ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดั หลงั 1 1,726,100                    

ส่งเสริมการ{{LF}}พฒันาศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลอินิทรีย ์ 3,258,800                 

งบด าเนินงาน 3,258,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,258,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 64,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 267,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 258,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 170,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่อบรม 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งไถเตรียมดนิ 0 2,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเชื้อชวีภณัฑ์ 0 34,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 653,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 653,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 42,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 60,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,452,800                    

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการผลติพชืเศรษฐกจิ ปศุสตัว ์และสตัวน์ า้ 14,022,300                

งบด าเนินงาน 9,368,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,368,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 536,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,765,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,515,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,742,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 251,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัสถานที่พรอ้มเครื่องเสยีง 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: จดัท าป้ายโครงการ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าเอกสารประกอบการตรวจรบัรองฟารม์เกษตร

อนิทรียแ์บบมส่ีวนร่วม (แบบใบสมคัร,แบบบนัทกึ,แบบแผนการผลติ

,แบบ Check List และอืน่ๆ) 0 125,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแปลงตน้แบบ/แปลงเรียนรู/้แปลง 0 911,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าแปลงผลติท่อนพนัธุม์นัส าปะหลงัอนิทรีย ์ 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าคู่มอืฝึกอบรม 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,217,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,217,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 394,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 69,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 190,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 175,000                      

งบลงทนุ 4,653,500                 

ครุภณัฑ์ 4,338,500                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 4,055,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารทเีอม็อาร ์ขนาด 8 ลูกบาศกเ์มตร เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัและสบัพชือาหารสตัว ์ชนิดพ่วงทา้ยรถฟารม์ เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: พ่วงทา้ยรถแทรกเตอร ์(ขนาดลอ้ยาง 6.00-14 น้ิว 2 คู่) 

สามารถยกด ัม้ไดด้ว้ยระบบไฮโดรลกิ พรอ้มขาต ัง้แบบปรบัสูง-ต า่ได ้ คนั 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจอุาหารสตัวแ์บบสุญญากาศ แบบ 2 หวับรรจ ุ

ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสตัวย์โสธร บา้นแหลง่แป้น ต าบลลมุพกุ อ าเภอค า

เขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอล ขนาด 2,000 กโิลกรมั พรอ้ม

คอกชัง่น า้หนกัสตัวท์  าดว้ยโลหะผสมไม่เป็นสนิม ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหยอดเมลด็ขา้วโพด ชนิดพ่วงทา้ยรถแทรกเตอร ์

ขนาด 47 แรงมา้ขึ้นไป ช่องหยอดไม่นอ้ยกวา่ 5 แถว เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัมนัส าปะหลงั พรอ้มมอเตอร ์1/3 - 1/2 แรงมา้ เครื่อง 18 135,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 283,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่สไลค ์พรอ้มมอเตอร ์ขนาด 0.5 แรงมา้ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บ  ขนาด 9 ถาด พรอ้มถาดสแตนเลส ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างบดยา ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 32 น้ิว พรอ้มมอเตอร์ ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล ขนาด 50 กโิลกรมั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปิดผนึกปากถงุแบบสุญญากาศ เครื่อง 1 3,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจแุคปซูลแบบมอื ขนาด 300 แคปซูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเรียงเมด็แคปซูล ขนาด 300 แคปซูล เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดละเอยีดพรอ้มมอเตอร ์2 HP 220v ชดุ 1 70,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 315,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 315,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือน ขนาด 6.5x30x4 เมตร (กxยxส) พรอ้ม

มุง้กนัแมลงหลงัคาพลาสติกกนัฝน และติดต ัง้ระบบน า้ แบบติดต ัง้ถาวร 

ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ,ต าบลกดุแห่ อ าเภอเลงินกทา,ต าบลคูเมอืง หลงั 3 315,000                      

ยกระดบัการแปรรูปอตุสาหกรรมเกษตรอนิทรียแ์ละเครือขา่ยเกษตรอนิทรีย ์ 1,511,600                 

งบด าเนินงาน 1,511,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,511,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 230,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 217,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 134,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 9,600                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 73,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 663,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถทวัร์ 0 53,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบฉลากและบรรจภุณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่อบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแบบบนัทกึขอ้มูลเกษตรกร 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท า Barcode (QR Code) 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 337,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 337,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 22,300                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 15,000                        

เพิม่ศกัยภาพและกลยทุธท์างการตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรีย ์ 3,869,200                 

งบด าเนินงาน 3,869,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,869,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 92,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 92,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,656,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเพิม่ช่องทางการตลาดสนิคา้

อนิทรียแ์ละสนิคา้เกษตรปลอดภยั 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเชือ่มโยงตลาดสนิคา้อนิทรีย ์

และสนิคา้เกษตรปลอดภยั 0 380,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการตลาดสนิคา้อนิทรีย ์

และสนิคา้เกษตรปลอดภยั 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: จดังานแสดงสนิคา้และเจรจาธุรกจิ ณ ภาคใต ้1 ครัง้ 

จ านวน 30 คูหา 0 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: เขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้ (THAIFEX) 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถตูพ้รอ้มน า้มนัเชื้อเพลงิ 0 69,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการสถานที/่ตกแต่งคูหา 0 22,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัใหม้กีจิกรรมส่งเสริมการขายใน

ตลาดนดัสเีขยีว 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าป้ายประชาสมัพนัธแ์ละวสัดุอืน่ๆ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 99,400                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 99,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,900                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 58,748,600                

ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วและการคา้สู่สากล 2,748,600                 

งบด าเนินงาน 2,748,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,748,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 214,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 324,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 112,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 212,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 1,837,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนต์ บาท 0 120,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งประชาสมัพนัธโ์ครงการ ผ่านสือ่วทิย/ุโทรทศัน/์ 0 217,000                      

รายการระดบัที2่: จดังานแสดงและจ าหน่าย OTOP เชือ่มโยงการ

ท่องเที่ยวจงัหวดั งานเทศกาลฤดูหนาววมิานพญาแถน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้และการเจรจาธุรกจิ

(Business Matching)ระหวา่งผูป้ระกอบการสนิคา้ OTOP จงัหวดั

ยโสธรกบัผูป้ระกอบการในจงัหวดัต่างภูมภิาค 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 290,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 290,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 71,000                        

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการทอ่งเทีย่วและการคา้ 56,000,000                

งบลงทนุ 56,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,000,000                   
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 56,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

เวนิชยั ต าบลผอืฮ ี อ าเภอมหาชนะชยั - บา้นดงมะหรี่ ต าบลคอ้วงั อ าเภอ

คอ้วงั จงัหวดัยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

กดุชมุ ต าบลกดุชมุ - บา้นค าผกักูด ต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชมุ จงัหวดั

ยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร สายทาง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

โซง ต าบลทุ่งมน - บา้นหนองคู ต าบลหนองคู อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดั

ยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

ดอนมะซอ่ม ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา - บา้นหนองสองหอ้ง ต าบล

ค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวดัยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

ขี้เหลก็ ต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ - บา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอ

ป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้น

โคกสูง ต าบลกดุชมุ - บา้นแดง ต าบลโพนงาม อ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร 

 ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 9,500,000                    


