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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 6,193,423,454            

จงัหวดัชยัภมิู 6,193,423,454            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 564,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 360,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 360,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 360,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 360,000                   

งบอดุหนุน 360,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 11 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 44 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 53,969,100                

กองบญัชาการกองทพัไทย 53,969,100                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 53,969,100                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 53,969,100                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 20,199,900                

งบลงทนุ 20,199,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,199,900                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,199,900                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลชี

บน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ กม. 1.44 3,454,400                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลชี

บน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ กม. 1.61 3,767,600                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลชี

บน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ กม. 0.72 1,812,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ กม. 6.4 2,243,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ กม. 7.1 2,541,100                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ กม. 4.8 2,305,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ กม. 2.1 619,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ กม. 1.1 452,400                      

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))
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รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ กม. 2.6 720,200                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเข

วา้ จงัหวดัชยัภูมิ กม. 1.8 394,700                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ กม. 3.3 817,400                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเข

วา้ จงัหวดัชยัภูมิ กม. 1.6 697,200                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเข

วา้ จงัหวดัชยัภูมิ กม. 1.2 372,900                      

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 33,769,200                

งบลงทนุ 33,769,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,769,200                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,937,600                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ 

จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตร

สมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 320,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตร

สมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตร

สมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลชบีน 

อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 378,400                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลชบีน 

อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 318,100                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลชบีน 

อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 318,100                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลชบีน 

อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 318,100                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลตลาดแรง้ 

อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 461,800                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลตลาดแรง้ 

อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 318,100                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 28,831,600                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 3,296,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 6,087,000                    
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รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 5,308,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 94,800                        

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 403,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั แห่ง 1 6,059,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั แห่ง 1 2,749,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์

 จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,149,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,081,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 602,300                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 25,114,800                

กรมพลศึกษา 5,021,300                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,021,300                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 5,021,300                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 5,021,300                 

งบลงทนุ 5,021,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,021,300                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,021,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสนามกฬีาอ าเภอ จงัหวดัชยัภูม ิอ าเภอ แห่ง 1 5,021,300                    

สถาบนัการพลศึกษา 20,093,500                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,370,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 5,370,000                 

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 5,370,000                 

งบลงทนุ 5,370,000                 

ครุภณัฑ์ 5,370,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,370,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 380,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 14,723,500                
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ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 14,723,500                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 11,228,200                

งบลงทนุ 11,228,200                

ครุภณัฑ์ 2,557,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 299,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 27,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 234,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ 

จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ จอ 3 65,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 3 127,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,834,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาปนัจกัสลีตั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: สนามแขง่ขนักฬีาปนัจกัสลีตั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีามวยปล า้ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ

 จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาวา่ยน า้ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ 

จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเซปกัตะกรอ้  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาบาสเกตบอล  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุบอล  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูมิ

  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฮอกกี้ (กลางแจง้)  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาแบดมนิตนั  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีากระบี่กระบอง  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 162,500                      
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 17,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,671,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,911,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร ์วทิยาเขตชยัภูม ิ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,147,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร ์วทิยาเขตชยัภูม ิ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 764,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 550,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอพกั วทิยาเขตชยัภูม ิต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 550,900                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 6,208,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงไฟฟ้าแสงสวา่งถนน วทิยาเขตชยัภูม ิต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 6,208,900                    

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 810,300                   

งบลงทนุ 810,300                   

ครุภณัฑ์ 810,300                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 64,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 220,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 5 75,000                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 2,685,000                 

งบลงทนุ 2,685,000                 

ครุภณัฑ์ 2,685,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,255,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการเตน้ของหวัใจขณะออกก าลงักาย ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 1,500,000                    
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ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 145,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 145,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 3 105,000                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 1,867,500                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,854,200                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,288,000                 

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,288,000                 

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัชยัภูม ิ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 1,288,000                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 13,300                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 13,300                     

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 13,300                     

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 13,300                     

งบลงทนุ 13,300                     

ครุภณัฑ์ 13,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 13,300                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,250,161,000            
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กรมชลประทาน 1,175,304,000            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 73,790,100                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 13,730,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 13,730,000                

งบลงทนุ 13,730,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,730,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้บา้นโหลน่ (หว้ยปาดหม)ี 

ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,730,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลอง RMC จ านวน 10 แห่ง 

โครงการน า้เชญิ ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลอง LMC จ านวน 15 แห่ง 

โครงการน า้พรม ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลอง RMC จ านวน 20 แห่ง 

โครงการน า้พรม ต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 380,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 60,060,100                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 60,060,100                

งบลงทนุ 60,060,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,060,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 60,060,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองสายใหญ่ฝัง่ซา้ย LMC(

โครงการน า้พรมอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตร

สมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 7,560,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายใหญ่ฝัง่ขวา(RMC) โครงการน า้เชญิ 

ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 2.000 กม. รายการ 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนท านบดนิเขือ่นน า้พรม ต าบลโนนทอง 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองสายใหญ่ฝัง่ขวา (RMC) 

โครงการฯน า้พรม ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิ รายการ 0 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองสายใหญ่ฝัง่ซา้ย (LMC) 

โครงการฯน า้พรม ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิ รายการ 0 19,500,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 871,338,900              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 72,753,500                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 72,753,500                

งบลงทนุ 72,753,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,753,500                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 72,753,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดา้นทา้ยทางระบายน า้ลน้ฉุกเฉิน อ่างเกบ็น า้บา้น

เพชร ระยะที่ 2 ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอดัน า้กลางคลอง RMCจ านวน 2 แห่ง 

โครงการน า้เชญิ ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อเหลีย่มล าหว้ยหนองแซง โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อเหลีย่มขา้มล าหว้ยยาง โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 353,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 27,200,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายยางบา้นกะฮาดนอ้ยพรอ้มอาคารประกอบ

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ร่องธาตุพรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อลอดโนนม่วง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชบีน ต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อลอดบา้นท่าตะหลนิ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยฝายบา้นท่าชา้ง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้พรอ้มเครื่องกวา้นบานระบาย

บา้นบงึละหาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลหนองบวับาน 

อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายยางบา้นกะฮาดนอ้ยพรอ้มอาคารประกอบ

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวาพรอ้มอาคาร

ประกอบ ฝายปากจาบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลโคก

เริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสาระดบัน า้ฝายทดน า้ในล าคนัฉู  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายตะกอแยก 1  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชบีน ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายตะกอแยก 2  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชบีน ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายในเขตพื้นที่ส่งน า้ล  า

คนัฉู  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลบา้นเพชร อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้คลองจกิพรอ้มอาคาร

ประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลบา้นตาล อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ทา้ยฝายคลองบวั  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ทา้ยฝายโคกสวา่ง  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้บา้นโคกพงาด  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชบีน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารป้องกนัการกดัเซาะคนัคลองส่งน า้ล  า

คนัฉู  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลบา้นเพชร อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายและระบบไฟฟ้า ปตร. น า้พรม  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตร รายการ 1 954,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 2R-LMC กม.0+000 - 

3+820  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลกดุเลาะ อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 4,571,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-RMC กม.0+000 - 

1+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลบา้นยาง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 1,475,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง RMC กม.9+020-กม.12+020  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่และสายซอยอ่างเกบ็น า้

ล  าช่อระกา  โครงการชลประทานชยัภูม ิต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองชกัน า้อ่างเกบ็น า้บาซา่น  โครงการ

ชลประทานชยัภูม ิต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองผนัน า้ลงอ่างเกบ็น า้ล  าช่อระกา  

โครงการชลประทานชยัภูม ิต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยสม้ป่อย  โครงการ

ชลประทานชยัภูม ิต าบลหนองบวับาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยทราย  โครงการ

ชลประทานชยัภูม ิต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิ อ่างเกบ็น า้บา้นเพชร  โครงการ

ชลประทานชยัภูม ิต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้บา้นโนนศรี

สงา่  โครงการชลประทานชยัภูม ิต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้บา้นคลอง

เจริญ  โครงการชลประทานชยัภูม ิต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง หว้ยคลองกลาง 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภู รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 11,200,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ล  าหว้ยยาง  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั รายการ 0 3,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ล  าหว้ยนาผกัเสี้ยน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ล  าหว้ยจนัหลา้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร รายการ 0 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้บา้นเพชร  

โครงการชลประทานชยัภูม ิต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้ล  าคนัฉู  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้น า้พรม  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตร รายการ 1 3,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 499,807,400              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 45,000,000                

งบลงทนุ 45,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 45,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นศรีสวรรค ์

 ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 45,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 240,000,000              

งบลงทนุ 240,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 240,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 240,000,000                 

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบงึกดุหวายพรอ้มอาคารประกอบ ระยะที่  3 

ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิโคกแพงพวยพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลละหาน 

อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิกดุหวายพรอ้มอาคารประกอบระยะที่ 4    ต าบล

ลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิกดุปลามนัพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลลาดใหญ่ 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองเบ็นพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลศรีส าราญ 

อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบงึแกง้พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลบา้นเป้า อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองสามหมืน่ พรอ้มอาคารประกอบ    ต าบล

บา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบงึอ าพนัพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลบา้นตาล 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ 0 20,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 214,807,400              

งบลงทนุ 214,807,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 214,807,400                 

ค่าที่ดนิ 7,454,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 7,454,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 156,630,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา ระบบส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ระยะ

ที่ 2 โครงการระบบส่งน า้บา้นปากจาบ จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 630,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ระยะที่ 2  ความยาว 11.645 

กม. โครงการระบบส่งน า้บา้นปากจาบต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ รายการ 0 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการโปร่งขนุ

เพชร ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน า้

พระอาจารยจ์ือ่ (ล าเชยีงทา) จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 722,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้โปร่งขนุ

เพชร ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ โครงการประตูระบายน า้พระ

อาจารยจ์ือ่ (ล าเชยีงทา) จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 122,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายน า้พระ

อาจารยจ์ือ่ (ล าเชยีงทา) จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 50,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 43,778,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 43,778,000                
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งบลงทนุ 43,778,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,778,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 43,778,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้บา้นนา จงัหวดัชยัภูมิ 0 28,115,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการประตูระบายน า้บา้นนา 

จงัหวดัชยัภูมิ 0 862,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายน า้บา้น

นา จงัหวดัชยัภูมิ 0 14,800,000                   

โครงการอ่างเกบ็น า้ล  าสะพงุ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัชยัภูมิ 100,000,000              

ก่อสรา้งโครงการอ่างเกบ็น า้ล  าสะพงุอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จงัหวดัชยัภูมิ 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่

 โครงการอ่างเกบ็น า้ล  าสะพงุ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัชยัภูมิ 0 100,000,000                 

โครงการอ่างเกบ็น า้ล  าน า้ช ีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัชยัภูมิ 35,000,000                

ก่อสรา้งโครงการอ่างเกบ็น า้ล  าน า้ชอีนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จงัหวดัชยัภูมิ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ่อก่อสรา้งอาคารระบายน า้ลงล  าน า้เดมิ   ต าบลชบีน 

อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมงานเบื้องตน้ ต าบลชบีน อ าเภอบา้น

เขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 0 26,000,000                   

โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ(ระยะที ่1) 120,000,000              

ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงชยัภูม ิ   จงัหวดัชยัภูม ิ  (ระยะที ่1) 120,000,000              

งบลงทนุ 120,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้กดุสวง โครงการบรรเทาอกุทกภยัเมอืง

ชยัภูม ิ(ระยะที่ 1) จงัหวดัชยัภูมิ 0 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หว้ยเสยีว โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืง

ชยัภูม(ิระยะที่ 1) จงัหวดัชยัภูมิ 0 60,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 219,300,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 219,300,000              

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 219,300,000              

งบลงทนุ 219,300,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 219,300,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 204,500,000                 

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองสระ 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยยาง  ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายล าหว้ยบุ่งสะเบา ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว 

จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองแซงพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลหนองขาม 

อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 45,000,000                   
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รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองใหญ่พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลโพนทอง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการสถานีสูบน า้ดว้ย

ไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองสระ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ รายการ 0 14,800,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 10,875,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 10,875,000                

การจดัการงานชลประทาน 10,875,000                

งบลงทนุ 10,875,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,875,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,809,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มล าช่อระกา อ่างเกบ็น า้ล  า

ช่อระกา จ านวน 2 แห่ง โครงการชลประทานชยัภูม ิต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 409,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชบีน ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทานชยัภูมิ

 ต าบลหนองบวับาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 309,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 7,066,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 5,816,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั 

โครงการชลประทานชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 3,076,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จ รายการ 0 2,025,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขตโครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 161,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการชลประทาน .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ รายการ 0 554,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืหนา้อ่างเกบ็น า้น า้พรม .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในอ่างเกบ็น า้ล  าช่อระกา โครงการ

ชลประทานชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณประตูระบายน า้ ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1 โครงการชลประทานชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง รายการ 0 370,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ฝายปากจาบ .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 77,500                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืล  าหว้ยล าคนัฉูหนา้ฝายโคกเพชร .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ รายการ 0 77,500                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืหนา้อาคารบงัคบัน า้ปากคลองท่าใหญ่ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ รายการ 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเครื่องจกัรคลองหว้ยหลวั โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 70,000                        

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,000,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ระบบไฟฟ้าและประปาภายในหวังานประตูระบายน า้ปาก

จาบ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชบีน ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 0 1,000,000                    

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 านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั คนั 1 848,000                      

กรมประมง 40,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 40,300                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 40,300                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 40,300                     

งบลงทนุ 40,300                     

ครุภณัฑ์ 40,300                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 30,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั 

จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 9,500                         

กรมปศุสตัว ์ 1,475,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,475,400                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 1,475,400                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 1,019,400                 

งบลงทนุ 1,019,400                 

ครุภณัฑ์ 1,019,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ

 จงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพ

สถติ จงัหวดัชยัภูมิ ตวั 1 60,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ 

จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลวะตะแบก 

อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลวะตะแบก อ าเภอ

เทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบลวะ

ตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 440,000                   

งบลงทนุ 440,000                   

ครุภณัฑ์ 440,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอล ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอน

สวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพชือาหารสตัว ์แบบ Single Chop ต าบลหว้ยไร่

 อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 380,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 42,549,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 450,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 450,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 450,000                   

งบลงทนุ 450,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 450,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 450,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 650 450,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,438,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 8,438,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 8,183,000                 

งบลงทนุ 8,183,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,183,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,183,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัชยัภูมิ กลา้ 2700000 4,455,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัชยัภูมิ กลา้ 1400000 1,428,000                    

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

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 150 255,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 33,661,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 26,700,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 26,700,000                

งบลงทนุ 26,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,700,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 26,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 44 783,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 42 747,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัชมภู อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 31 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเจยีง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 50 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระพงั อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 15 267,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนส าราญ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกม ัง่งอย อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 35 623,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโสก อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโดน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวับาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 60 1,068,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรงังาม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 48 854,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 46 818,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 39 694,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัตะเฆ่ อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 43 765,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 22 391,600                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหนั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุยม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 4 71,200                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 41 729,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะโกทอง อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขาม อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโอโล อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ บ่อ 24 427,200                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 6,961,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 6,961,000                 

งบลงทนุ 6,961,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,961,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,961,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุส์ตัว ์หมู่ 8 

ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นหนองแดงนอ้ย หมู่ 1 ต าบลโคก

ม ัง่งอย อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,961,000                    

กรมวชิาการเกษตร 5,154,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,965,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 1,965,000                 
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ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 1,965,000                 

งบลงทนุ 1,965,000                 

ครุภณัฑ์ 1,965,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,375,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 590,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 40 

แรงมา้ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 590,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,189,500                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 3,189,500                 

วจิยัและพฒันา 3,189,500                 

งบลงทนุ 3,189,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,189,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,189,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ขนาด 272 ตารางเมตร (ไม่ตอกเสาเขม็) 

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,189,500                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 112,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 112,000                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 112,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 112,000                   

งบลงทนุ 112,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 112,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 112,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ ส านกังานเกษตรอ าเภอภกัดชีมุพล ต าบล

เจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 112,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,134,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,400,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1,400,000                 

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 1,400,000                 

งบอดุหนุน 1,400,000                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จ ากดั ต าบลดงบงั

 อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิในการจดัหารถโฟลค์ลฟิท ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ คนั 1 350,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จ ากดั ต าบลดงบงั

 อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิในการก่อสรา้งโรงคลมุพรอ้มเครื่องช ัง่ ขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 40 ตนั แห่ง 1 1,050,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,734,000                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,734,000                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,696,000                 

งบลงทนุ 1,696,000                 
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ครุภณัฑ์ 1,696,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั คนั 2 1,696,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 159,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 3 17,400                        

กรมการขา้ว 21,384,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 21,384,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 21,384,000                

การขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว 21,384,000                

งบลงทนุ 21,384,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,384,000                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,384,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้วชยัภูม ิต าบลโคกสูง อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 21,384,000                   

กระทรวงคมนำคม 1,260,820,100            

กรมเจา้ทา่ 1,940,400                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,940,400                 

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,940,400                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,940,400                 

งบลงทนุ 1,940,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,940,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,940,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้ช ี อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภูม ิถงึ อ.แกง้สนามนาง  จ.นครราชสมีา เน้ือ ลบ.ม. 53900 1,940,400                    

กรมการขนส่งทางบก 6,226,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,685,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 4,685,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 265,000                   

งบลงทนุ 265,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 265,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 265,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอภูเขยีว ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 265,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 4,420,000                 

งบลงทนุ 4,420,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,420,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,420,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอภูเขยีว ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 2,210,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,541,600                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

งบลงทนุ 1,541,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,541,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,541,600                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,541,600                    

กรมทางหลวง 705,376,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 493,200,000              

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 441,200,000              

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 441,200,000              

งบลงทนุ 441,200,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 441,200,000                 
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 441,200,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.แกง้ครอ้ - อ.ชมุแพ ตอน อ.แกง้ครอ้ - อ.ภูเขยีว กม. 23.638 441,200,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 52,000,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ค าปิง - หนองบวัโคก 

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

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 22,000,000                

งบลงทนุ 22,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หว้ยยางด า - เกษตร

สมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - 

หนองหลม่ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 13,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 197,829,200              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 173,770,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 173,770,000              

งบลงทนุ 173,770,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 173,770,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 173,770,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงชยัภูมิ กม. 687 57,270,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบวัโคก - บา้นลี ่ตอน

 2 จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนอง

หลม่ ตอน 2 จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบวัโคก - บา้นลี ่ตอน

 1 จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบวัโคก - บา้นลี ่ตอน

 3 จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน หนองกราด - ค าปิง จ. แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนอง

หลม่ ตอน 1 จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หว้ยยางด า - เกษตร

สมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จตัุรสั - บ าเหน็จณรงค ์จ. แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน หนองบวัระเหว - ชยัภูม ิ

ตอน 1 จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 11,500,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 24,059,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 21,809,300                

งบลงทนุ 21,809,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,809,300                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,809,300                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บา้นแข ้- ท่าเดื่อ และ

สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ท่าเดื่อ - ชมุแพ จ. ชยัภูมิ แห่ง 2 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบวัโคก - บา้นลี ่ แห่ง 1 936,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชยัภูม ิ- หว้ยยางด า 

ตอน 2 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 2,421,900                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จตัุรสั - บ าเหน็จ

ณรงค ์ตอน 1 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 1,995,800                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จตัุรสั - บ าเหน็จ

ณรงค ์ตอน 2 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 1,995,800                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น า้ออ้ม - หนองบวัระ

เหว  ตอน 1 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 946,500                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น า้ออ้ม - หนองบวัระ

เหว ตอน 2 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถติ - ซบัใหญ่ 

และสายทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบวัแดง - แหลมทอง จ. ชยัภูมิ แห่ง 2 4,186,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบวัแดง - 

แหลมทอง ตอน 1 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 828,300                      

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,249,900                 

งบลงทนุ 2,249,900                 

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

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

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 14,347,400                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,997,400                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,997,400                 

งบลงทนุ 9,997,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,997,400                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,997,400                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โพนทอง - แกง้สนาม

นาง จ. ชยัภูมิ แห่ง 4 1,198,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องส าราญ - ค าปิง 

ตอน 1 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 466,900                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องส าราญ - ค าปิง 

ตอน 2 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 466,900                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น า้ออ้ม - หนองบวัระ

เหว ตอน 1 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 466,900                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น า้ออ้ม - หนองบวัระ

เหว ตอน 3 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 466,900                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น า้ออ้ม - หนองบวัระ

เหว ตอน 4 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 466,900                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น า้ออ้ม - หนองบวัระ

เหว ตอน 5 จ. ชยัภูมิ แห่ง 1 466,900                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถติ - ซบัใหญ่ 

และสายทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน ซบัใหญ่ - หนองบวัระเหว จ. ชยัภูมิ แห่ง 5 2,996,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบวัแดง - 

แหลมทอง และสายทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน บา้นเจยีง - วงัใหญ่ จ. แห่ง 1 3,002,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงชยัภูมิ 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 547,276,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 240,888,600              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 12,860,600                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 12,860,600                

งบลงทนุ 12,860,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,860,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,860,600                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้เชญิ อ.คอนสาร จ.ชยัภูมิ ม. 60 12,860,600                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 198,078,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 198,078,000              

งบลงทนุ 198,078,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 198,078,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 198,078,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2354 - แยก ทล.2069 อ.บ าเหน็จณรงค์ กม. 4 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.205 - แยก ทล.2354 อ.เทพสถติ จ. กม. 2.868 17,208,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ชบีา้นหว้ยน า้ค า อ.หนองบวั

ระเหว จ.ชยัภูมิ กม. 2.35 14,100,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ช ีบา้นยางละหาน อ.บา้นเข

วา้ จ.ชยัภูมิ กม. 2.868 14,250,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ช ีท่านกโงบ่า้นหนองปลาป่ึง

 อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภูมิ กม. 1.82 10,920,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.201 - บ.เขวา้ อ.บา้นเขวา้ จ.ชยัภูมิ กม. 2.5 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2354 อ.เทพสถติ จ. กม. 2.5 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2179 - แยก ทล.2069 อ.ซบัใหญ่ จ. กม. 1.31 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ชย.3011 - แยก ทช.ชย.3006 อ.เทพ

สถติ จ.ชยัภูมิ กม. 1.095 5,850,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานนครกาหลง - ชที่าวงัเวนิ บา้นคอน

สวรรค ์อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภูมิ กม. 1.6 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ช ีบา้นท่าหวา้สามคัคี อ.

เมอืง จ.ชยัภูมิ กม. 0.55 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานหนองหอยปงั - คลองไทร บา้นหนอง

หอยปงั อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภูมิ กม. 0.546 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ช ีบา้นหนองดู่ อ.คอน

สวรรค ์จ.ชยัภูมิ กม. 2 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.205 อ.จตัุรสั จ.ชยัภูมิ กม. 1.3 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2359 อ.บา้นเขวา้ จ. กม. 1.5 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.2159 อ.เมอืง จ.ชยัภูมิ กม. 1.25 7,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.12 - แยก ทล.201 อ.คอนสาร จ.ชยัภูมิ กม. 1.6 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2159 อ.บา้นเขวา้ จ. กม. 1.6 9,600,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 29,950,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 29,950,000                

งบลงทนุ 29,950,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,950,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,950,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชย.3013 แยก

ทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 205 อ.จตัุรสั, บ าเหน็จ แห่ง 1 14,950,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชย.3010 แยก

ทางหลวงหมายเลข 205 - อ่างเกบ็น า้ล  าคนัฉู อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 18,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 18,000,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางส่งเสริมอตุสาหกรรมขนาดยอ่มเพือ่การส่งออกสู่ประเทศ

เพือ่นบา้น 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นหลบุ

โพธิ์ ต.โนนแดง, ตลาดแรง้ อ.บา้นเขวา้ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 18,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 283,197,900              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 9,300,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 5,330,000                 

งบลงทนุ 5,330,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,330,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,330,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยทราย อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชยัภูมิ ม. 50 5,330,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 3,970,800                 

งบลงทนุ 3,970,800                 

ครุภณัฑ์ 970,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทชยัภูมิ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) แขวงทางหลวง

ชนบทชยัภูมิ เครื่อง 1 900,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000                    

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

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 226,882,000              
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บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 226,882,000              

งบลงทนุ 226,882,000              

ครุภณัฑ์ 4,114,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทชยัภูมิ คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทชยัภูมิ คนั 1 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 222,768,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 222,768,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ชย.021 สะพานนครกาหลง - ชที่าวงัเวนิ บา้น

คอนสวรรค ์อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นมอตาเจก็ อ.คอนสาร จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - แยกทางหลวงหมายเลข 2159 อ.เมอืง จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - บา้นเขวา้ อ.จตัุรสั, บา้นเขวา้ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 225

 - แยกทางหลวงหมายเลข 2354 อ.เทพสถติ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 225

 - แยกทางหลวงชนบท ชย.3006 อ.หนองบวัระเหว, เทพสถติ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - แยกทางหลวงหมายเลข 2389 อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 9,440,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - แยกทางหลวงหมายเลข 2390 อ.ภูเขยีว, แกง้ครอ้ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2037

 - บา้นหว้ยยางด า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2179

 - แยกทางหลวงหมายเลข 2354 อ.จตัุรสั, ซบัใหญ่ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 2359

 อ.บา้นเขวา้, หนองบวัแดง จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2187

 - บา้นผกัปงั อ.ภูเขยีว, บา้นแท่น จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2354

 - แยกทางหลวงชนบท ชย.4038 อ.ซบัใหญ่ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2037

 - บา้นหนองแวง อ.เมอืง จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - แยกทางหลวงหมายเลข 2389 อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.5037 แยกทางหลวงชนบท ชย.

3006 - บา้นซบัสะเลเต อ.เทพสถติ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2055

 - แยกทางหลวงชนบท ชย.2004 อ.คอนสาร จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.6023 บา้นซบัสทีอง - บา้นท่ามะไฟ

หวาน อ.เมอืง, แกง้ครอ้ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ชย.028 สะพานขา้มแม่น า้ช ีอ.เมอืง จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 12,558,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชย.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

ค่าย อ.เมอืง จ.ชยัภูมิ กม. 2.3 14,700,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2055 - บา้น

หว้ยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ กม. 2.6 16,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชย.5031 บา้นหว้ยคลองนา - บา้นวงัตอตัง้ อ.

หนองบวัแดง จ.ชยัภูมิ กม. 2.8 17,850,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชย.5032 แยกทางหลวงหมายเลข 4020 - บา้น

หนองปลอ้ง อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภูมิ กม. 3.9 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ชย.5037 แยกทางหลวงชนบท ชย.

3006 - บา้นซบัสะเลเต อ.เทพสถติ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทชยัภูมิ กม. 860 30,670,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 47,015,100                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 45,968,200                

งบลงทนุ 45,968,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,968,200                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 45,968,200                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชย.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2180 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2369 อ.เนินสงา่, พระทองค า จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 14,950,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ชย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2179 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 2354 อ.จตัุรสั, ซบัใหญ่ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทชยัภูมิ แห่ง 1 2,718,200                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.3033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวงชนบท ชย.3019 อ.บา้นเขวา้, หนองบวั แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.5041 แยกทาง

หลวงชนบท ชย.3003 - แยกทางหลวงหมายเลข 202 อ.คอนสวรรค,์ แกง้ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2389 อ.ภูเขยีว, แกง้ครอ้ จ. แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.3003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 202 - แยกทางหลวงหมายเลข 2065 อ.เมอืง, คอนสวรรค ์ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.3009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2051 อ.เมอืง จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ชย.3007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 225 - แยกทางหลวงหมายเลข 2159 อ.บา้นเขวา้, เมอืง จ. แห่ง 1 4,500,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทชยัภูมิ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,190,000                 

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,190,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,190,000                 

งบลงทนุ 5,190,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,190,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,190,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชย.

3002 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นเขวา้ อ.จตัุรสั, บา้นเขวา้ จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 1,730,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชย.

3016 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นค่าย อ.เมอืง จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 1,730,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ชย.

4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2180 - แยกทางหลวงหมายเลข 2369 อ.เนิน

สงา่, พระทองค า จ.ชยัภูมิ แห่ง 1 1,730,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 235,974,400               

กรมทรพัยากรน า้ 71,520,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 71,520,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 71,520,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 71,520,000                

งบลงทนุ 71,520,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,520,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 71,520,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองน า้เค็ม  บา้นทุ่งเสมยีนตรา  ต าบลบา้น

ขาม  อ าเภอจตัุรสั  จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยยาง  บา้นหนองบวับาน หมู่ที่ 2  ต าบล

หนองบวับาน  อ าเภอจตัุรสั  จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 9,970,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยบา้นพนัล า  บา้นพนัล า หมู่ที่ 3

  ต าบลสระโพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 9,850,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองโคกสูง  บา้นโสก หมู่ที่ 12  ต าบลบา้น

โสก  อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึอมัพนัธ ์ ต าบลบา้นตาล  อ าเภอบ าเน็จ

ณรงค ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 20,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 45,011,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 45,011,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 12,541,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 5,660,000                 

งบลงทนุ 5,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,660,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นหนองบวั หมู่ที่ 15

  ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นหว้ยกนทา หมู่ที่ 6

 ต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนเพชรวทิยาคาร หมู่ที่ 7

 ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นบ่อทอง หมู่ที่ 8 

ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 6,881,000                 

งบลงทนุ 6,881,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,881,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,881,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองแวง หมู่ที่ 4 

ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นฉนวน หมู่ที่ 10 

ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นปากช่องผาเบยีด 

หมู่ที่ 11 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองเมก็ หมู่ที่ 12

 ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองดนิด า (คุรุ

ราษฎรผ์ดุงวทิย)์  หมู่ที่ 18 ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นฉนวน หมู่ที่ 2 

ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นลาดผกัหนาม หมู่ที่ 

6 ต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 29,110,800                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 8,345,000                 

งบลงทนุ 8,345,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,345,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,345,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนิกอง  หมู่ที่ 6 ต าบล

หว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหวา้เฒ่า  หมู่ที่ 1 ต าบล

ภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซบัปลาก ัง้  หมู่ที่ 5 

ต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาบวั  หมู่ที่ 9 ต าบลดง

บงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นคลองเตยใน  หมู่ที่ 16 

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทุ่งสวา่ง  หมู่ที่ 8 ต าบล

วงัชมภู อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสารจอดเก่า  หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสารจอดใหม่  หมู่ที่ 4 

ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงัม่วง  หมู่ที่ 5 ต าบล

หนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนงิ้ว  หมู่ที่ 6 ต าบล

บา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองดนิด า  หมู่ที่ 18 

ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดอนเตาเหลก็  หมู่ที่ 3 

ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นซ ามูลนาค  หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนางแดดบุ่ง  หมู่ที่ 1 

ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนมะค่า  หมู่ที่ 6 

ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นราษฏรด์ าเนิน  หมู่ที่ 2 

ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองไร่  หมู่ที่ 4 ต าบล

หนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองแต ้ หมู่ที่ 5 

ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเดื่อพฒันา  หมู่ที่ 16 

ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทุ่งสดีา  หมู่ที่ 20 ต าบล

บา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกสงา่  หมู่ที่ 10 

ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาชมุแสง  หมู่ที่ 9 

ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองไฮ  หมู่ที่ 3 ต าบล

ช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนงิ้ว  หมู่ที่ 3 ต าบลคู

เมอืง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเก่ายา่ด ี หมู่ที่ 1 ต าบล

เก่ายา่ด ีอ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 20,765,800                

งบลงทนุ 20,765,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,765,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,765,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองแก  หมู่ที่ 5 ต าบลกดุชมุแสง

 อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองแซงนอ้ย  หมู่ที่ 12 ต าบล

บา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหว้ยหวาย  หมู่ที่ 10 ต าบลหลบุคา 

อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโนนสะอาด  หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง

บวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโหลน่  หมู่ที่ 6 ต าบลนางแดด 

อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโสกมูลนาค  หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยไร่ 

อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนางแดดโคก  หมู่ที่ 1 ต าบลวงัชมภู

 อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองหอยปงั  หมู่ที่ 6 ต าบลถ า้ววั

แดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหว้ยไผ่เหนือ  หมู่ที่ 11 ต าบล

หนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเขวา หมู่ที5่ ต าบลบา้นบวั อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโนนงิ้ว หมู่ที6่ ต าบลบา้นบวั อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 3,360,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 3,360,000                 

งบลงทนุ 3,360,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,360,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,360,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองโสมง หมู่ที่ 5 ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาสนีวล หมู่ที่ 5 ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นใหม่นาสนีวล หมู่ที่ 7 ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกรุงพฒันา หมู่ที่ 10 ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นไทรทอง หมู่ที่ 10 ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงเยน็ หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นผกัปงั หมู่ที่ 1 ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสปีลาด หมู่ที่ 6 ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหวันาค า หมู่ที่ 7 ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงัทอง หมู่ที่ 11 ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองส าราญ หมู่ที่ 12 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทรพัยอ์ดุม หมู่ที่ 16 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหลวงศิริ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นลาดวงัม่วง หมู่ที่ 15 ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 98,129,300                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 21,642,500                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 21,642,500                

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 21,642,500                

งบลงทนุ 21,642,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,642,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,642,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) อทุยานแห่งชาติป่าหนิงาม จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 8,134,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) อทุยานแห่งชาติภูแลนคา จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 13,508,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,500                      

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 9,500                      

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 27,371,300                
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โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 26,891,300                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 15,210,300                

งบลงทนุ 15,210,300                

ครุภณัฑ์ 1,906,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 45,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,304,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,304,300                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัชยัภูมิ กโิลเมตร 245 1,259,300                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 300 1,554,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 2690 10,491,000                   

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 302,400                   

งบลงทนุ 302,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 302,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 302,400                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัชยัภูมิ กรง 3 302,400                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 5,903,400                 

งบลงทนุ 5,903,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,903,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,903,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ เขต

หา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 5,903,400                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 577,000                   

งบลงทนุ 577,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 577,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 577,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัชยัภูมิ กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 4 320,000                      

ป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 2,398,200                 

งบลงทนุ 2,398,200                 

ครุภณัฑ์ 2,398,200                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,398,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 2,398,200                    

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 2,500,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 480,000                   
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ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัชยัภูมิ ระวาง 80 480,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,730,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 2,730,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 2,730,000                 

งบลงทนุ 2,730,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,730,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,730,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 700 2,730,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 16,488,200                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 16,488,200                

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 385,100                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยสรา้งแนวกนัไฟชมุชน จงัหวดัชยัภูมิ หมู่บา้น 4 200,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัชยัภูมิ 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 16,103,100                

งบด าเนินงาน 291,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 291,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5 291,000                      

งบลงทนุ 14,612,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,612,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,612,100                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัชยัภูมิ กโิลเมตร 165 848,100                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 550 1,925,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 1500 5,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัชยัภูมิ กลา้ 800000 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัชยัภูมิ กลา้ 465000 2,325,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัชยัภูมิ กลา้ 520000 1,508,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ กลา้ 110000 836,000                      

งบอดุหนุน 400,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัชยัภูมิ หมู่บา้น 8 400,000                      

งบรายจ่ายอื่น 800,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัชยัภูมิ หมู่บา้น 8 800,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 29,887,800                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 29,887,800                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 14,868,400                

งบลงทนุ 14,868,400                

ครุภณัฑ์ 2,814,200                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 2,500,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 65,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 3 40,200                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 230,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 4 230,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,054,200                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,233,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกองรกัษาการณ์ (ประจ าที่ประทบั

แรม) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 71,800                        

รายการระดบัที1่:  ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4 ศูนย์

พทิกัษป่์าภูเขยีว ที่ 6 (บา้นโหลน่) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 217,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัรบัรอง ชย.973 (บา้นแลนงอ้)

 ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสตัวป่์าหว้ยกุ่ม จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 206,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารนิทรรศการ (ชย.971) ศูนย์

ศึกษาธรรมชาติและสตัวป่์าหว้ยกุ่ม จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 127,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมรัว้ตาขา่ย สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าภู

เขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 41,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัพนกังาน ชย.1564 (หน่วย

จดัการตน้น า้ทุ่งลยุลาย) จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 623,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัพนกังาน ชย.1563 (หน่วย

จดัการตน้น า้ทุ่งลยุลาย) จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 686,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัรบัรอง หลงัที่ 1 (หน่วย

จดัการตน้น า้ทุ่งลยุลาย) จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 290,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัรบัรอง หลงัที่ 2 (หน่วย

จดัการตน้น า้ทุ่งลยุลาย) จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 290,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมระเบยีงหนา้บา้นพกัพนกังาน (หน่วย

จดัการตน้น า้ทุ่งลยุลาย) จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 347,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน (หน่วยจดัการตน้น า้

ทุ่งลยุลาย) จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 445,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารพวงแสด ขนาด 8.0 x 14.0 

เมตร (หน่วยจดัการตน้น า้ทุ่งลยุลาย) จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 378,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนลาดยางทางเขา้หน่วยจดัการตน้

น า้ทุ่งลยุลาย จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,506,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,820,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบรัว้ลวดหนาม จงัหวดัชยัภูมิ กโิลเมตร 100 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัชยัภูมิ กโิลเมตร 636 3,269,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัชยัภูมิ กโิลเมตร 10 51,400                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 15,019,400                

งบลงทนุ 15,019,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,019,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,019,400                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 500 510,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 200 190,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 9040 9,220,800                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 7640 3,743,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 50 35,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 2000 940,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 400 380,000                      

กรมป่าไม ้ 21,313,300                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,129,000                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 257,000                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 257,000                   

งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัชยัภูมิ กโิลเมตร 50 257,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 4,872,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 514,000                   

งบลงทนุ 514,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 514,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัชยัภูมิ กโิลเมตร 100 514,000                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 638,000                   

งบลงทนุ 638,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 638,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 638,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัชยัภูมิ กลา้ 220000 638,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 3,720,000                 

งบลงทนุ 2,340,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,340,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,340,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 600 2,340,000                    

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,240,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัชยัภูมิ หมู่บา้น 70 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัชยัภูมิ หมู่บา้น 20 400,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,900,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 3,900,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 3,900,000                 

งบลงทนุ 3,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 1000 3,900,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,246,200                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,246,200                 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,394,800                 

งบด าเนินงาน 694,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 694,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 648,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

งบอดุหนุน 700,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 14 700,000                      

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 509,000                   

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

งบลงทนุ 319,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 319,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 319,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัชยัภูมิ กลา้ 110000 319,000                      

งบอดุหนุน 150,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 1 จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 100 150,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,342,400                 

งบด าเนินงาน 342,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 342,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 65,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 19,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 250,000                      

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัชยัภูมิ กโิลเมตร 1 400,000                      
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งบอดุหนุน 1,600,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 20 1,400,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,038,100                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 8,038,100                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 829,000                   

งบลงทนุ 829,000                   

ครุภณัฑ์ 829,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 829,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 7,209,100                 

งบลงทนุ 7,209,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,209,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,209,100                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัชยัภูมิ กโิลเมตร 40 205,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 5120 2,508,800                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 2337 2,383,700                    

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

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ กลา้ 74000 562,400                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 991,000                   

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 991,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 991,000                   

ขอ้มลูสถติิ 991,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ส านกังานสถติิจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 991,000                      

กระทรวงพลงังำน 79,500                     

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 79,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 79,500                     

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 79,500                     

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 79,500                     

งบลงทนุ 79,500                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,500                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 79,500                        
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้หว้ยประทาว  ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ โครงการ 1 79,500                        

กระทรวงมหำดไทย 891,271,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 24,948,500                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 298,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 298,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 298,000                   

งบรายจ่ายอื่น 298,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 298,000                      

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 23,810,500                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 23,810,500                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 19,310,500                

งบลงทนุ 19,310,500                

ครุภณัฑ์ 2,833,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,833,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 2,037,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 796,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,476,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,476,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้า่ราชการจงัหวดัชยัภูม ิ   ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 12,599,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัชยัภูม ิต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,877,100                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   
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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 25,608,900                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 1,920,000                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 1,920,000                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

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

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 23,688,900                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 23,688,900                

การบริหารงานอ าเภอ 23,688,900                

งบลงทนุ 23,688,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,688,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอภูเขยีว แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,912,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 470,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 444,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 429,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 236,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 114,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันห์ลงัที่วา่การอ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 407,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 376,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างานนายอ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 180,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 340,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุใหญ่อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั แห่ง 1 251,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุเลก็อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 685,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 101,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัเสมยีนตราจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 371,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้รอบที่วา่การอ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งบริเวณที่วา่การอ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 499,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั แห่ง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 358,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดั แห่ง 1 491,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภออาวุโส อ าเภอหนองบวัระเหว 

จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 241,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,982,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้น คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเกษตรสมบูรณ์

 จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 312,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 599,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 294,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 309,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถที่วา่การอ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอคอนสาร จงัหวดั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคข์า้งหอประชมุอ าเภอซบัใหญ่ 

จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคข์า้งที่วา่การอ าเภอซบัใหญ่ แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ขา้งที่วา่การอ าเภอเทพสถติ จงัหวดั แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 414,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั แห่ง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้หนา้ที่วา่การอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถที่วา่การอ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั แห่ง 1 378,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้ที่วา่การอ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั แห่ง 1 478,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอภูเขยีว แห่ง 1 217,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล.ทางเขา้บา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอหนอง

บวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 414,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานและถนนทางเขา้หอประชมุอ าเภอหนองบวัแดง

 จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 347,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หอประชมุอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 187,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. เขา้ที่วา่การอ าเภอหนองบวัระเหว แห่ง 1 157,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 86,100                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอหนองบวัระเหว แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอหนองบวัระเหว แห่ง 1 458,000                      

กรมทีด่นิ 2,064,300                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,657,300                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,657,300                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 928,400                   

งบลงทนุ 928,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 928,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 928,400                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลคอน

สวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 591,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลบา้นยาง

 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลผกั

ปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 124,000                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 728,900                   

งบลงทนุ 728,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 728,900                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 90,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบต าบล

บา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 90,900                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 638,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 395,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 407,000                   

งานดา้นทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิทีบ่ริการใหแ้ก่ประชาชน 407,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 407,000                   

งบลงทนุ 407,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 407,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 407,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 407,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 231,406,200              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 16,450,200                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 16,450,200                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 16,450,200                

งบรายจ่ายอื่น 16,450,200                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 16,450,200                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 214,956,000              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 156,996,000              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 156,996,000              

งบลงทนุ 156,996,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 156,996,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 156,996,000                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นชาด หมู่ที่ 6 บริเวณ

สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า-ท่าวงัดนิด า ต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 14,300,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ี(ระยะที่ 1) บา้นท่าแกทอง 

หมู่ที่ 22 ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 597 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ี(ระยะที่ 2) บา้นท่าแก หมู่ที่ 2

 ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 476 เมตร แห่ง 1 15,000,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้พรม (เพิม่เติม) บา้นไร่ หมู่ที่ 7 

บา้นท่าขาม หมู่ที่ 8 และบา้นท่าเดื่อ หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตร

สมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 1,207 เมตร แห่ง 1 34,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นโนนเชอืก หมู่ที่ 3 บริเวณ

โรงเรียนบา้นโนนเชอืก-วดัโนนเชอืก ต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั

ชยัภูม ิความยาว 250 เมตร แห่ง 1 9,661,400                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นโนนเปลอืย หมู่ที่ 16 

บริเวณท่ากกโดน ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นปากคนัฉู หมู่ที่ 14 ต าบล

ลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 210 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นวงักุ่ม หมู่ที่ 5 ต าบลลุม่

ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 1,100 เมตร แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้พรม บา้นบุ่งสบิสี ่หมู่ที่ 4 ต าบล

โนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 650 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นท่าพทุรา หมู่ที่ 2 ต าบล

กะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูม ิความยาว 650 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 57,960,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 57,960,000                

งบลงทนุ 57,960,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,960,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืง

ชยัภูม ิระยะที่ 2 จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,960,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 56,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงชยัภูม ิระยะ

ที่ 2 จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 56,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 607,243,500              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,412,800                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,412,800                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,412,800                 

งบลงทนุ 1,412,800                 

ครุภณัฑ์ 1,412,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 353,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 16 353,600                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 16 68,800                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 16 88,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตวั 32 54,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 16 46,400                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 32 96,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,059,200                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 16 1,059,200                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 16 352,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 16 256,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 16 144,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอ ชดุ 32 121,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ เครื่อง 32 185,600                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 605,439,100              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,833,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,833,000                 

งบอดุหนุน 5,833,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,833,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 5,833,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 44 เมตร ยาว 84 เมตร 

บา้นหนองกก หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นเพชร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

เพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,699,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา บา้นทุ่งพระ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งพระ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,604,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,700 ตาราง

เมตร บา้นนาด ีหมู่ที่ 1 ต าบลบา้นแท่น เทศบาลต าบลบา้นแท่น อ าเภอ

บา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,530,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 72,754,000                

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 72,754,000                

งบอดุหนุน 72,754,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,754,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 72,754,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นโนนมะเยา ต าบลสระโพนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ

โพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นนาสมบูรณ์ ต าบลหนองขา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขา่

 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

ที่ต ัง้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโพนงาม หมู่ที่ 14 บา้นหนอง

โพนงาม ต าบลหนองโพนงาม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,684,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นเหลา่เกษตร ต าบลหลบุคา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลบุคา

 อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นโสกหวา้ ต าบลหลบุคา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลบุคา 

อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 17 บา้นหนองหลม่ใต ้ต าบลหว้ยยาง เทศบาลต าบลหว้ยยาง 

อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,778,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้น า้ผุดน า้พหุนิลาด หมู่ที่ 6 บา้นน า้พหุนิลาด ต าบลทุ่งนาเลา องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

ที่ต ัง้ที่สาธารณะ หมู่ที่ 7 บา้นนาเกาะ ต าบลทุ่งนาเลา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,903,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยเจริญผล ต าบลตะโกทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ตะโกทอง อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,413,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 14 บา้นโนนเจริญ ต าบลนายางกลกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนา

ยางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,903,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 15 บา้นประดู่ซบักาด ต าบลนายางกลกั องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,903,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นวงัมน ต าบลวะตะแบก องคก์ารบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นซบัสมบูรณ์ ต าบลวะตะแบก องคก์ารบริหารส่วนต าบลวะ

ตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้สระอสิานเขยีว หมู่ที่ 1 บา้นกดุไผ่ ต าบลตลาดแรง้ เทศบาลต าบล

ตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้หนองหวัภู หมู่ที่ 2 บา้นดอนไฮ ต าบลตลาดแรง้ เทศบาลต าบล

ตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นหนองครอ้ ต าบลบา้นตาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

ตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,413,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นกดุศรีภูม ิต าบลกดุยม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุยม 

อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นเรือ ต าบลกดุยม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุยม อ าเภอภู แห่ง 1 1,903,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 3 บา้นยางบ่า ต าบลโคกสูง  เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

(ก่อสรา้งหอถงัสูง ความจ ุ60 ลูกบาศกเ์มตร) หมู่ที่ 8 บา้นลาดใหญ่ 

ต าบลลาดใหญ่ เทศบาลต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,049,000                    



46 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 16 บา้นหนองเขือ่ง ต าบลกดุตุม้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุตุม้ 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 14 บา้นโนนเก่าใหญ่ ต าบลหนองบวัแดง เทศบาลต าบลหนองบวั

แดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,903,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นหนองจาน ต าบลโคกสะอาด เทศบาลต าบลโคกสะอาด 

อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 9 บา้นหว้ยแย ้ต าบลหว้ยแย ้เทศบาลต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนอง

บวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 4,930,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองตานา ต าบลโสกปลาดุก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโสก

ปลาดุก อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นหนองคลอง ต าบลโสกปลาดุก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโสก

ปลาดุก อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,617,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 4,267,300                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 4,267,300                 

งบอดุหนุน 4,267,300                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,267,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 4,267,300                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โคกกงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แกง้

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแกง้  อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สระปทุม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองสงัข ์เทศบาลต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นเก่าวทิยานุกูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลเก่ายา่ด ีอ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิริ

พฒันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ภูเขาทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาหนองทุ่ม เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชยั

มงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหลบุคา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลบุคา อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแกง้ครอ้ เทศบาลต าบลแกง้ครอ้ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแสง

เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คอน

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สระแกว้-หนองโน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกม ัง่งอย อ าเภอคอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

สะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โสก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโสก อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลศรี

ส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ขาม (บา้นฝาย) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศาลา

ลอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ช่องสามหมอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคอนสวรรค ์เทศบาลต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขาม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลละหาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สม้ป่อย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสะแก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโดน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองลุ

มพกุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั

บาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวับาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั

ใหญ่ เทศบาลต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองบวัโคก เทศบาลต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลจตัุรสั เทศบาลต าบลจตัุรสั อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซบัใหญ่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ากูบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เขือ่นล ัน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโกทอง อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวะตะแบก องคก์ารบริหารส่วนต าบลวะตะแบก อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

ยายจิว๋ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นไร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

โป่งนก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

ยางกลกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็รงังาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลรงังาม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองฉิม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ตาเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนนอ้ย 

เทศบาลต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสาย

ตะคลอง เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดอน

ไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมหา

คงคา เทศบาลต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

กระทุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

มชัฌมิาวาส เทศบาลต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเพชร

 เทศบาลต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นชวน เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค ์อ าเภอบ าเหน็จ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นเพชร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพชร อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัทะเล องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นตาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตาล อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่าศรี

สุขอดุมศกัดิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกเพชรพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเพชร

พฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย ์

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลาดชมุ

พล องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แจง้

ตลาดคลองไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเจยีง อ าเภอภกัดชีมุพล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

หนิฝน องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แหลม

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองคู 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลาด

ผกัหนาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาฝาย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาสนีวล

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเลา่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขี้เหลก็

ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยตอ้น

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองหนิ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

สูง เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงชยัภูม ิเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นค่ายหมืน่แผว้ เทศบาลต าบลบา้นค่ายหมืน่แผว้ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลชี

ลอง เทศบาลต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

หนิโงม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นค่าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลลาดใหญ่ เทศบาลต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองนาแซง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกดุ

ละลม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่หว้ย

กนทา องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แพง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนตาปู่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบ่อ

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองนก

ออก เทศบาลต าบลหลวงศิริ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองบวัแดง  เทศบาลต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ชยัภูมพิทิกัษ ์(ผาเกิ้ง) องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไทร

งาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัชมภู อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

เขาเขยีว องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

กะทะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตะเฆ่ อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โสกปลา

ดุก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโสกปลาดุก อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชยั

มงคล เทศบาลต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยแย ้เทศบาลต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโคกสะอาด เทศบาลต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุเลาะ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนกอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นเป้า องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นยาง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

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

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สระโพนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโพน

งาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองขา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขา่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นเป้า เทศบาลต าบลบา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สระแกว้ เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอเกษตร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

น า้อุ่น (สาขาวดัโนนจ าปาทอง) องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่งลยุ

ลาย เทศบาลต าบลทุ่งลยุลาย อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทา้ยทุ่ง 

เทศบาลต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลคอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โนนคูณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มอญ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามสวน

กลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองเรือ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชยั

ชมุพล เทศบาลต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสระพงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระพงั อ าเภอบา้น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นแท่น เทศบาลต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองกงุ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ธาตุ 

เทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพนม

ไพร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองตูม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตูม อ าเภอภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

ชมพู องคก์ารบริหารส่วนต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเทพา

กร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุยม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแจง้ 

เทศบาลต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลภูเขยีว เทศบาลต าบลภูเขยีว อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นเพชรภูเขยีว เทศบาลต าบลบา้นเพชรภูเขยีว อ าเภอภูเขยีว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นเพชร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพชร  อ าเภอภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลหนองบวัใหญ่ 1 เทศบาลต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบา้นเพชร เทศบาลต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบ าเหน็จณรงค ์เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลภูเขยีว เทศบาลต าบลภูเขยีว อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 35,500,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 35,500,000                

งบอดุหนุน 35,500,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 35,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนาแซง อ าเภอ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตาล อ าเภอ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 33,600,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 33,600,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลผกัปงั อ าเภอภู 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 าบลโคกม ัง่งอย 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 าบลบ าเหน็จณรงค ์อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลแกง้ครอ้ อ าเภอแกง้ครอ้ 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 าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จ 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 าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชยัภูมิ 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 าบลหนองคอนไทย 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 าบลบา้นขาม อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวั 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 าบลภูแลนคา อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร 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 าบลกดุน า้ใส อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 487,084,800              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 424,594,000              

งบอดุหนุน 424,594,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 424,594,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 424,594,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.16-002 สายบา้นดอนกลาง - บา้นหนองบวั บา้นดอนกลาง หมู่ที่ 2

 ต าบลบา้นเดื่อ กวา้ง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั สาย 1 1,202,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.16-005 สายปากทางเขา้หมู่บา้นหลกัแดน - บา้นหว้ยโป่ง (ช่วงที่ 3)

 บา้นหว้ยโป่ง หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นเดื่อ กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ 

เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 5,461,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.76-004 สายบา้นโนนเขวา ถงึอ่างหว้ยหนิ หมู่ที่ 2 บา้นโนนเขวา 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 3,384,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.76-006 สายบา้นโนนหนองไฮ ถงึโฮมสเตย ์หมู่ที่ 5 บา้นโนนหนอง

ไฮ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 3,384,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.90-002 สายบา้นเขวา - บา้นเก่านอ้ย บา้นเขวา หมู่ที่ 5 ต าบลบา้น

บวั กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,186 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 2,372,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.90-005 สายบา้นโนนสงัข ์- บา้นโนนงิ้ว บา้นโนนสงัข ์หมู่ที่ 7 

ต าบลบา้นบวั กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,156 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 2,312,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.4-0001 ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 201 (ฝัง่ทศิตะวนัออก)

 บา้นไผ่งาม หมู่ที่ 10 ต าบลหนองไผ่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,000 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลแกง้ครอ้ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 9,867,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.4-0001 ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 201 (ฝัง่ทศิตะวนัตก)

 หมู่ที่ 10 ต าบลช่องสามหมอ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,000 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลแกง้ครอ้ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 9,867,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.29-001 สายทางแยกทางหลวง 2389 - บา้นป่าชาด (ช่วงบา้น

หนองแต ้หมู่ที่ 5 - บา้นป่าชาด หมู่ที่ 11) ต าบลหนองสงัข ์กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,212 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร เทศบาลต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 3,825,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.61-003 สายบา้นทุ่งค าหลวง หมู่ที่ 2 - บา้นยางค า หมู่ที่ 4 กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 2,330,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซม/เสริมผวิถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

โดยการเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.

61-008 (สายบา้นท่ามะไฟหวาน ต าบลท่ามะไฟหวาน) บา้นท่ามะไฟ

พฒันา หมู่ที่ 11 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,578 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 1,890,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.72-002 สายบา้นนาแกใต ้- บา้นโนนรงั จ านวน 3 ช่วง มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,825 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนา

หนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 6,660,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.135-0003 สายบา้นโสกหวา้ หมู่ที่ 7 - บา้นโนนดนิหอม หมู่ที่ 8 

ต าบลหลบุคา กวา้ง 6 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ สาย 1 1,645,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.135-0001 สายบา้นหลบุคา - บา้นโนนศิลา - บา้นภูดนิ ต าบลหลบุ

คา จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,500 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 2,267,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.6-003 ถนนจา้วโง ้บา้นดงบงั หมู่ที่ 2 ต าบล

ดงบงั กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบล

คอนสาร อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 2,986,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.138-001 สายบา้นคลองเตย - บา้นดู่ลาย หมู่ที่ 13 บา้นคลองเตย 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงลูกรงัไหลท่าง 

เทศบาลต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 9,967,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.138-003 สายบา้นป่าวา่น หมู่ที่ 4 บา้นป่าวา่น จ านวน 2 

ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,410 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหว้ยยาง สาย 1 1,191,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.64-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นโนนหวันา 

บา้นนาเกาะ หมู่ที่ 7 ถงึบา้นโนนหวันา หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งนาเลา กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนา สาย 1 4,430,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.65-001 สายวดัป่าแดนสงบ ถงึทางแยกบา้นท่าเริงรมย ์บา้นหว้ยไห

 หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งพระ กวา้ง 4 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 822,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเสริมผวิจราจรปูแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.74-005 สายบา้นโนนคูณ

 -บา้นโนนโจด หมู่ที่ 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 1,405,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเสริมผวิจราจรปูแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.74-011 สายทางกลางบา้น

 หมู่ที่ 5 บา้นโนนสงา่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคูณ อ าเภอ สาย 1 1,413,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.28-002 สายชลประทานนอ้ย - โนนสะอาด หมู่ที่ 5 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลหนองบวั

ใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 6,380,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.28-003 สายหนองตะไกส้ามคัคี - บา้นหนองฉิม หมู่ที่

 9 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,192 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลหนอง

บวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 4,430,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.35-001 สายโรงเรียนจตัุรสัวทิยาคาร - หลบุงิ้ว กวา้ง 5 เมตร ยาว

 4,145 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุน า้ใส อ าเภอ สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.35-002 สายโรงเรียนกดุน า้ใส - ร่วมมติร กวา้ง 5 เมตร ยาว 

4,145 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุน า้ใส อ าเภอ สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.129-01 สายบา้นหนองลมุพกุ - บา้นหว้ยดอนยาว กวา้ง 6 

เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 1,220,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.53-005 สายบา้นโนนจ าปาพฒันา หมู่ที่ 12 - บา้นวงัขือ่ หมู่ที่ 4 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร ลูกรงัไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ สาย 1 2,198,000                    



59 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.53-001 สายคลองหลอ่งเสอื บา้นบุฉนวน หมู่ที่ 6 กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 1,922,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.60-001 สายจากทางหลวง 2354 - บา้นซบัน า้ใส ต าบลท่ากูบ กวา้ง

 5 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างกวา้งขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 8,750,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.60-003 สายทางบา้นโป่งเกต - บา้นวงัขือ่ ต าบลท่ากูบ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 9,290,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.100-006 สายทางโป่งขนุเพชร หมู่ที่ 3 ต าบลโป่งนก - บา้นวงัอา้ย

จดื กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,380 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 6,340,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.100-0067 สายทางโป่งขนุเพชร หมู่ที่ 3 - บา้นคลองผกัหวาน หมู่ที่

 14 ต าบลโป่งนก กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 9,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.110-001 สายบา้นหว้ยเกตุ - บา้นยางเกี่ยวแฝก ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 2 

บา้นหว้ยเกต,ุ หมู่ที่ 5 บา้นโคกไค, หมู่ที่ 16 บา้นหนองกระโจม กวา้ง 6 

เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวะ

ตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 9,010,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.110-001 สายบา้นหว้ยเกตุ - บา้นยางเกี่ยวแฝก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 16

 บา้นหนองกระโจม, หมู่ที่ 14 บา้นเขากี่, หมู่ที่ 3 บา้นยางเกี่ยวแฝก กวา้ง

 5 เมตร ยาว 881 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวะ

ตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 2,210,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรลูกรงัเป็นผวิจราจรคอนกรีต

เสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.139-001 สายบา้นวงัคมคาย - 

บา้นเขาวงศพ์ระจนัทร ์ต าบลหว้ยยายจิว๋ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2.150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 5,649,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรลูกรงัเป็นผวิจราจรคอนกรีต

เสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.139-002 สายบา้นวงัสมบูรณ์ - 

บา้นหนิราง ต าบลหว้ยยายจิว๋ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 6,701,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.58-002 สายบา้นเนินทอง - บา้นโนนไร่ ช่วงที่ 1 บา้นเนินทอง หมู่

ที่ 10 - บา้นหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 กวา้ง 6 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 

เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน สาย 1 3,258,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.58-002 สายบา้นเนินทอง - บา้นโนนไร่ ช่วงที่ 2 บา้นหนองขาม 

หมู่ที่ 2 - บา้นโนนไร่ หมู่ที่ 3 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 

เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน สาย 1 4,370,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.11-001 สายบา้นกดุไขนุ่่น - บา้นโปร่งเกตุ กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบา้นเขวา้ สาย 1 3,190,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.11-003 สายบา้นกดุฉนวนอดุม - บา้นหนองอดุม กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบา้นเขวา้ สาย 1 6,810,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.222 สายบา้นหวา้เฒ่า หมู่ที่ 1 - บา้นนาอนิทรแ์ต่ง หมู่ที่ 4 ต าบลภู

แลนคา กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,307 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างดนิถม

กวา้งขา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเข สาย 1 8,245,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.220 สายบา้นแกง้ยาว หมู่ที่ 2 - บา้นซบัปลาก ัง้ หมู่ที่ 5 ต าบลภู

แลนคา จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 17,750 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 8,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.88-008 สายบา้นหนิลาด - บ่อขยะเทศบาลต าบลบา้นเต่า หมู่ที่ 2 

ต าบลบา้นเต่า กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ดนิถมกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น สาย 1 4,938,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.88-005 สายบา้นหนิลาด - บา้นหนองเมก็ หมู่ที่ 2 กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างดนิถมกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

เทศบาลต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 1,042,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.89-008 สายบา้นใหม่เมอืงมอญ - ล าน า้เชญิ กวา้ง 4 เมตร ยาว 

2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ดนิถมไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 4,401,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.89-006 สายบา้นโนนคูณ ต าบลบา้นแท่น - บา้นนาสวรรค ์ต าบล

สามสวน จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,144 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 3,234,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเสริมผวิจราจรปูแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.118-01 สายบา้นหนองม่วง

 หมู่ที่ 12 - บา้นสามสวน หมู่ที่ 4 ต าบลสามสวน จ านวน 4 ช่วง มพีื้นที่

รวมไหลท่างไม่นอ้ยกวา่ 38,920 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สามสวน อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 8,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.118-02 สายบา้นนาสวรรค ์หมู่ที่ 11 - บา้นสระแกว้ หมู่ที่ 15 

ต าบลสามสวน (ช่วงที่ 1) กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างดนิถมกวา้งขา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 6,380,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.45-001 สายบา้นปากจาบ หมู่ที่ 11 - บา้นหนองจะบก ต าบลโคก

เพชรพฒันา กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 5,460,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.45-002 สายบา้นโคกคึม หมู่ที่ 3 - บา้นวงัพระทราย ต าบลโคก

เพชรพฒันา กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0,15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 5,460,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.85-008 สายหนองตะไก ้- โกรกหนิปูน หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นชวน 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชวน สาย 1 3,226,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.85-008 สายแยกบ าเหน็จณรงค ์- ซบัใหญ่ (ขา้งประปาภูมภิาค) 

เชือ่มต่อสายโสกหอยขม หมู่ที่ 15 ต าบลบา้นชวน กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

พรอ้มวางท่อระบายน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชวน อ าเภอ สาย 1 4,219,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.87-003 สายรอบบงึอ าพนั หมู่ที่ 4 บา้นตาล กวา้ง 6 เมตร ยาว 

3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 8,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.87-010 สายบา้นท่าศาลา หมู่ที่ 2 - บริษทัสยามโซลา่เซลล ์กวา้ง 4 

เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั สาย 1 6,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.92-008 สายทางบา้นเพชรส าโรง - บา้นโนนทองหลาง

 ต าบลบา้นเพชร จ านวน 5 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 26,286 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั สาย 1 9,366,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตทบัผวิจราจร

เดมิ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.92-005 สายทางบา้นทองค าพงิ - หนอง

กก (ตอน 2) ต าบลบา้นเพชร กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.04 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั สาย 1 2,909,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.113-03 สายบา้นหนิดาด - ผาทอง หมู่ที่ 11 กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,295 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 3,160,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.133-01 สายแยก ทล.225 - บา้นน า้ตกนางค า บา้น

นาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,566 เมตร หนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 5,870,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.101-001 แยกทางหลวงสาย 201 ถงึแยก บา้นหนองบวัทอง หมู่ที่ 

14 บา้นแขต้ าบลผกัปงั กวา้ง 4 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 2,060,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.101-004 แยกทางหลวงสาย 201 ถงึสามแยกโนนสลวย 

หมู่ที่ 2 บา้นผกัปงั ต าบลผกัปงั กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 2,110,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.143-01 สายบา้นหนองแวง - บา้นโนนดนิจี ่บา้นหนองแวง หมู่ที่ 8

 ต าบลโอโล กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลง

ดนิถมกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล อ าเภอภู สาย 1 3,750,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.23-004 สายถนนเทศบาล 4 (บา้นนายวทิยา พรชยัภูม ิ- 

บา้นนางทองกะสุ พนัธุภ์ญิญา) หมู่ที่ 8 บา้นลาดใหญ่ ต าบลลาดใหญ่ 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลลาดใหญ่ สาย 1 770,000                      
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รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.23-010 สายถนนหนองแวง 2 (บา้นนางสมควร ยงยทุธ - 

บา้นนายสุรินทร ์เรืองเวหา) หมู่ที่ 9 บา้นหนองแวง ต าบลลาดใหญ่ กวา้ง 

5 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลลาดใหญ่ อ าเภอ สาย 1 1,193,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.52-001 สายบา้นหนองฉนวน หมู่ที่ 1 - บา้นหนองแวง หมู่ที่ 3 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ สาย 1 7,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.52-002 สายคุม้แกง้ส าราญ หมู่ที่ 5 - บา้นลาดผกัหนาม หมู่ที่ 6 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ สาย 1 6,250,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.71-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นนาเสยีว (สายโรง

ปุ๋ ย) กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 3,010,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.71-004 สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นนาเสยีว (สาย

โรงงานไฮเทคฯ) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,325 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 4,110,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.83-001 สายเลยีบฝัง่แม่น า้ช ีบา้นท่าหวา้ หมู่ที่ 3 บา้นค่าย กวา้ง 

3.50 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งเฉลีย่ 

0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั สาย 1 1,390,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.83-004 สายเลยีบฝัง่แม่น า้ช ีจากสะพานหลวงพ่อคูณ - บงึแก่งนรา

 บา้นโคง้น า้ตบั หมู่ที่ 5 บา้นค่าย กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งเฉลีย่ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 3,130,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.99-002 สายแยกทางหลวง 201 - บา้นขวานอ้ย หมู่ที่ 1 

ต าบลบุ่งคลา้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,525 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ สาย 1 4,390,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.99-003 สายทางเขา้แหลง่ท่องเที่ยวหนองตาด า 

ช่วงที่ 1 บา้นขวานอ้ย หมู่ที่ 1 ต าบลบุ่งคลา้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 575 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืง สาย 1 840,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผวิจราจร

ปูแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.33-005 สายบา้น

หนองหอย หมู่ที่ 4 - บา้นโนนชมุแสง หมู่ที่ 14 (ช่วงที่ 1,2) มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 19,646 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุชมุแสง สาย 1 6,032,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตโดยเสริมผวิจราจรปู

แอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.33-001 สายบา้น

หนองลมุพกุ หมู่ที่ 6 - บา้นโชคอ านวย หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุชมุแสง สาย 1 1,528,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.63-001 สายบา้นโนนส าราญ หมู่ที่ 10 - บา้นภูนกเขยีน หมู่ที่ 7 

ต าบลท่าใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 8,410,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.63-002 สายบา้นโนนศิลา หมู่ที่ 8 - บา้นโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 

ต าบลท่าใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 9,340,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.68-1 สายบา้นโนนสาธติ - บา้นนางแดดบุ่ง ต าบลนางแดด กวา้ง 4

 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั สาย 1 6,780,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.30-004 สายบา้นหว้ยแย ้หมู่ที่ 13 - บา้นคลองงูเหลอืม หมู่ที่ 8 

ต าบลหว้ยแย ้กวา้ง 5 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหล่

ทางขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว สาย 1 2,566,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.30-005 สายบา้นหว้ยยางกลาง หมู่ที่ 11 - บา้นหว้ยยางด ีหมู่ที่ 5 

ต าบลหว้ยแย ้กวา้ง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาล

ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 2,642,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยเสริม

ผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ทบัผวิจราจรเดมิ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ชย.ถ.31-007 สายทางบา้นทองส าราญ หมู่ที่ 11 - บา้นกวางโจน หมู่ที่ 4 

 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,400 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 6,160,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ชย.ถ.68-3 สายบา้นหว้ยกุ่ม - บา้นโนนสาธติ ต าบลนางแดด  

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

9,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวั สาย 1 3,550,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ผวิจราจรปู

พาราแอสฟลัทค์อนกรีตทบัผวิจราจรเดมิ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ. 

117 - 012 สายบา้นสระโพนทอง ต าบลสระโพนทอง  กวา้ง 4 เมตร ยาว

 2,080 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,320 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั สาย 1 3,780,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ผวิจราจรปู

พาราแอสฟลัทค์อนกรีตทบัผวิจราจรเดมิ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.

117-002 สายทางบา้นสม้กบ - อ่างเกบ็น า้ช่องพนัล  า ต าบลสระโพนทอง  

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,160 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 10,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง อ าเภอ สาย 1 4,860,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.133-033 สายบา้นหนองไผ่ - บา้นหนองไผ่ (คุม้

หนองขาม) หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโพนงาม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,770 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,620 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 7,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.133-04 สายบา้นโคกสงา่ - คุม้หนองหอย หมู่ที่ 9

 ต าบลหนองโพนงาม  กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 5,820,000                    



64 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.132-02 สายหลงัที่ท  าการ อบต.หนองไผ่ 

บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไผ่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,650 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,600 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 5,338,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.128-001 สายล าหว้ยคลองหนิ หมู่ที่ 8 - ถนน

ชยัภูมสิคีิ้ว 201 ต าบลหนองนาแซง  กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,720 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,880 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 5,084,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทาางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.1-0061 บา้นหนองบวัแดง - บา้นโหลน่ 

(ตอนที่ 2) อ าเภอหนองบวัแดง  กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,285 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,280 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูม ิอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 5,320,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ชย.ถ.134 - 03 สายบา้นสนามชยั - บา้นหว้ยไผ่ใต ้หมู่

ที่ 17 บา้นสนามชยั จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,750 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั สาย 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิทางพาราอแสฟลัทค์อนกรีต  

สายทางอบจ.2046 บา้นสุขประเสริฐ - บา้นซบัมงคล (ตอนที่ 2) อ าเภอ

เทพสถติ  จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,520 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูม ิอ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ สาย 1 4,253,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 3,032,300                 

งบอดุหนุน 3,032,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,032,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลวะ

ตะแบก องคก์ารบริหารส่วนต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 31,025,500                

งบอดุหนุน 31,025,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,025,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 31,025,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 31,025,500                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโสก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโสก อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองบวัใหญ่ 1 เทศบาล

ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองบวัใหญ่ 2 เทศบาล

ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 6,205,100                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้นเพชร เทศบาลต าบล

บา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค ์เทศบาล

ต าบลบ าเหน็จณรงค ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 28,433,000                

งบอดุหนุน 28,433,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,433,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 28,433,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโนนหมาวอ้

 หมู่ที่ 3 บา้นโนนหมาวอ้ ต าบลบา้นเขวา้ เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอ

บา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,228,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองโสมง

 หมู่ที่ 8 บา้นหนองโสมง ต าบลบา้นเขวา้ เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอ

บา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,283,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโนนโพธิ์ 

หมู่ที่ 1 บา้นโนนโพธิ์ ต าบลลุม่ล  าช ีเทศบาลต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 6,848,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงักุ่ม หมู่

ที่ 5 บา้นวงักุ่ม ต าบลลุม่ล  าช ีเทศบาลต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 5,080,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า หนองนาแซง 

2 หมู่ที่ 2 บา้นโนนขา่ ต าบลสามสวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามสวน 

อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,221,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนิลาด 

หมู่ที่ 3 บา้นหนิลาด ต าบลสามสวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามสวน 

อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 527,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโคง้ขนนั 

หมู่ที่ 4 บา้นโคง้ขนนั ต าบลบา้นค่าย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูม ิ

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,462,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นไทรงาม 

หมู่ที่ 11 บา้นไทรงาม ต าบลวงัชมภู องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัชมภู 

อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 4,412,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า หว้ยไผ่ใต ้หมู่

ที่ 3 บา้นหว้ยไผ่ใต ้ต าบลหนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,914,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า นาเจริญใต ้

หมู่ที่ 18 บา้นนาเจริญใต ้ต าบลหนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,458,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 391,600                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 391,600                   

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 391,600                   

งบลงทนุ 391,600                   

ครุภณัฑ์ 391,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 391,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 10 160,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 38,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 9,948,400                 

กรมคุมประพฤติ 65,100                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 65,100                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 65,100                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 65,100                     

งบลงทนุ 65,100                     

ครุภณัฑ์ 65,100                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 7,600                         

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตวั 4 7,600                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 49,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ คนั 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัชยัภูม ิสาขาภูเขยีว  ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว

 จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 10,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 8,000                         

รายการระดบัที1่: ปัม๊น า้อตัโนมตัิ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัชยัภูม ิต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 8,000                         

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 16,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 16,400                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 16,400                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 16,400                     

งบลงทนุ 16,400                     

ครุภณัฑ์ 16,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ เครื่อง 1 7,900                         

กรมราชทณัฑ์ 9,866,900                 
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 6,524,900                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,524,900                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,524,900                 

งบลงทนุ 6,524,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,524,900                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,524,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

ชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 3,556,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าอ าเภอภู

เขยีว  ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 2,968,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 3,342,000                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 3,342,000                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 3,342,000                 

งบลงทนุ 3,342,000                 

ครุภณัฑ์ 3,342,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,277,000                    

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 6 ช่อง เรือนจ า

จงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 100 550,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ เครื่อง 1 120,000                      

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

จงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ใบ 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอภูเขยีว  ต าบลผกัปงั อ าเภอ

ภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี เรือนจ าจงัหวดัชยัภูม ิ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 4 114,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอภูเขยีว  

ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 170,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าอ าเภอภูเขยีว  ต าบลผกัปงั 

อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 6 39,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน เรือนจ าอ าเภอภูเขยีว  ต าบลผกัปงั อ าเภอ

ภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ตวั 10 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร ขนาด 40 ช่อง เรือนจ าอ าเภอภูเขยีว  ต าบล

ผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 4 21,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั เรือนจ าจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 4 31,600                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

เรือนจ าอ าเภอภูเขยีว  ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 68,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  เรือนจ าจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 4 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  เรือนจ าจงัหวดัชยัภูม ิ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 24,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่่องพ่นหมอกควนั   เรือนจ าอ าเภอภูเขยีว  ต าบลผกัปงั

 อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 59,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 650,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊จดัเลี้ยงผูต้อ้งขงัสแตนเลส ขนาด 1.40 x 2.32 ม.  8 

ที่น ัง่ เรือนจ าอ าเภอภูเขยีว  ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 350,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้คว  า่ถาดสแตนเลส ขนาด 76 ใบ เรือนจ าอ าเภอภูเขยีว 

 ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 300,000                      

กระทรวงแรงงำน 2,689,000                 

กรมการจดัหางาน 1,975,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 489,600                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 375,000                   

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 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,600                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,600                      

งบด าเนินงาน 8,600                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,600                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,800                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,415,300                 

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 1,415,300                 

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 1,415,300                 

งบลงทนุ 1,415,300                 

ครุภณัฑ์ 400,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 400,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

ชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 3 77,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

ชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 5 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

ชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 4 160,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,014,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,014,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานจดัหางานจงัหวดัชยัภูม ิต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,014,800                    

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                         
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ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 714,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 714,000                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 714,000                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 714,000                   

งบลงทนุ 714,000                   

ครุภณัฑ์ 714,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 714,000                      

รายการระดบัที1่: เกจวดัสารท าความเยน็ความดนัแบบพรอ้มสาย 3 เสน้ 

R-12,R-22  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 5 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่ม MIG ขนาด 250 แอมป์ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 4 520,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกจวดัสารท าความเยน็ส าหรบัวดัความดนั R-134a   

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเชือ่มแกส๊ (ชดุสนาม)  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูมิ

 จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

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

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 87,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 595,200                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 595,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 595,200                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 595,200                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 168,000                   

งบลงทนุ 168,000                   

ครุภณัฑ์ 168,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 34,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยัภูม ิ

 ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ชยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ ขนาด 22 น้ิว ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 10,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 60,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล   

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ตวั 1 25,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 35,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 427,200                   

งบลงทนุ 427,200                   

ครุภณัฑ์ 427,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 427,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 198,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยัภูม ิ

 ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 99,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยัภูม ิ 

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ 

Network ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง เครื่อง 4 40,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,764,290,554            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 268,888,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,249,100                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,249,100                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,249,100                 

งบรายจ่ายอื่น 1,249,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,249,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 38,234,800                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 38,234,800                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 15,709,100                

งบอดุหนุน 15,709,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,709,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 8,017,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 7,692,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 22,525,700                

งบอดุหนุน 22,525,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 22,525,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 12,581,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 9,944,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 768,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 768,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 768,000                   

งบรายจ่ายอื่น 768,000                   



72 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 768,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 224,485,300              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 224,485,300              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 84,633,200                

งบอดุหนุน 84,633,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 84,633,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 13,729,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 14,208,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 56,695,600                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 139,852,100              

งบอดุหนุน 139,852,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 139,852,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 120,741,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 5,903,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,952,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,729,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 5,525,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,150,800                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 3,096,100                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 3,096,100                 

งบลงทนุ 3,096,100                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 3,600                         



73 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูมิ

 จงัหวดัชยัภูม ิ

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,832,600                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 451,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ฝาเหลก็ ความยาว 155 เมตร 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 451,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,381,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้มาตรฐานแบบโปร่ง ยาว 270 เมตร ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 831,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสว้ม ขนาด 6 หอ้ง ส านกังานศึกษษธกิารจงัหวดั

ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ รายการ 1 550,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 7,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

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

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 360,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 360,000                   

งบลงทนุ 360,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 360,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอคอนสวรรค ์ต าบล

คอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 360,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,034,031,454            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,183,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,183,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,183,154                 

งบด าเนินงาน 2,183,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,183,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,183,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนคอน

สวรรค ์ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนกาญจนา

ภเิษกวทิยาลยั ชยัภูม ิต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 683,660,100              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 655,821,800              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 655,821,800              

งบอดุหนุน 655,821,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 655,821,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 127428 655,821,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 127428 91,275,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 127428 47,396,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 127428 48,984,700                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 127428 77,856,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 127428 390,308,100                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 27,838,300                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 4,594,900                 
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งบลงทนุ 4,594,900                 

ครุภณัฑ์ 2,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนางเมง้ ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโคกเพชรวทิยาคาร ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยยายจิว๋ ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาประชาสมัพนัธ ์ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกดุโงง้ดงสวรรค ์ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นลาด(ประชาราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาหนองทุ่ม ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคอนสาร ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอน- นกเอี้ยงเก่า ต าบลบา้นหนั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนกดุตุม้วทิยา ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนภูพระวทิยาคม ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,194,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,194,900                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนโคกเพชรวทิยาคาร ต าบลโคกเพชรพฒันา 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาประชาสมัพนัธ ์ต าบลนายางกลกั อ าเภอ

เทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 399,900                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกดุโงง้ดงสวรรค ์ต าบลท่ามะไฟหวาน 

อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นลาด(ประชาราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นแกง้ 

อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาหนองทุ่ม ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนกดุตุม้วทิยา ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนภูพระวทิยาคม ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 197,000                      
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การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 23,243,400                

งบลงทนุ 23,243,400                

ครุภณัฑ์ 23,243,400                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,923,400                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าหนิโงม  ต าบลท่าหนิโงม 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นช่อระกา ต าบลนาฝาย  อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหญา้ปลอ้ง  ต าบลนาฝาย 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน โนนส าราญวทิยา  ต าบลโนนส าราญ 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุพลสวรรคว์ทิยา  ต าบลบา้นค่าย 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลาดใหญ่  ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน หนองนาแซงวทิยา  ต าบลหนองนา

แซง  อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สามพนัตาราษฎรอ์ทุศิ  ต าบลหว้ย

ตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลาดผกัหนาม  ต าบลซบัสทีอง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองฉนวนวทิยาคม  ต าบลซบั

สทีอง  อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแวง  ต าบลซบัสทีอง  

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน กดุตุม้สามคัคีวทิยา  ต าบลกดุตุม้ 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค)์

 ต าบลกดุตุม้  อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองบวัขาว  ต าบลชลีอง  

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัโพน ต าบลท่าหนิโงม  อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาฝาย ต าบลนาฝาย  อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ฉิมพลวีทิยา ต าบลโนนส าราญ  

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน เมอืงนอ้ยราษฎรส์งเคราะห ์ ต าบลใน

เมอืง  อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน โคง้น า้ตบัวทิยาคาร  ต าบลบา้นค่าย 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วงักา้นเหลอืงดรุณกจิ  ต าบลบา้น

ค่าย  อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลบา้นค่ายหมืน่แผว้  ต าบล

บา้นค่าย  อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเลา่วทิยาคาร  ต าบลบา้นเลา่ 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นบุ่งคลา้วทิยา  ต าบลบุ่ง

คลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน หว้ยตอ้นวทิยา  ต าบลหว้ยตอ้น 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นชลีองใต ้ ต าบลหว้ยตอ้น  

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ไทยรฐัวทิยา 19 (บา้นค านอ้ย) 

ต าบลหว้ยตอ้น  อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นชลีองเหนือ  ต าบลหว้ยตอ้น 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยบงเหนือ  ต าบลหว้ยบง  

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยหวา้  ต าบลหว้ยบง  อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน โสตศึกษาจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลธวชั

บุรี อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคอนสวรรค ์ ต าบลคอนสวรรค ์

อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกม ัง่งอย(คุรุประชาบ าเพญ็) 

ต าบลโคกม ัง่งอย  อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกก่องดอนทองวทิยา  ต าบล

โนนสะอาด  อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหลบุเพก็ซบัม่วงไข ่ ต าบลหว้ยไร่

  อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองไฮโคกสงา่  ต าบลหว้ยไร่ 

 อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นจอก(คอนสวรรคว์ทิยากร)

 ต าบลคอนสวรรค ์ อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สหราษฎรนุ์เคราะห ์ ต าบลโคกม ัง่

งอย อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแดง(คุรุราษฎรบ์  าเพญ็) 

ต าบลช่องสามหมอ  อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎรว์ทิยา) 

 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นโสก  ต าบลบา้นโสก  

อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นยางหวาย  ต าบลยางหวาย 

อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองกระทุ่ม  ต าบลชบีน  

อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองออ้  ต าบลชบีน  อ าเภอ

บา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกดุไผ่ ต าบลตลาดแรง้  อ าเภอ

บา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนเปลอืย  ต าบลตลาดแรง้ 

อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกดุหูลงิ ต าบลตลาดแรง้  อ าเภอ

บา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนแดง  ต าบลโนนแดง  

อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลบา้นเขวา้  ต าบลบา้นเขวา้ 

อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกดุฉนวน  ต าบลบา้นเขวา้ 

อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวา้เฒ่า  ต าบลภูแลนคา  

อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเขวา้ศึกษา  ต าบลบา้นเขวา้ 

อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแกง้ยาว ต าบลภูแลนคา  อ าเภอ

บา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน โนนนอ้ยแผ่นดนิทอง  ต าบลลุม่ล  าชี

 อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาคานหกัประชานุสรณ์  ต าบล

กดุชมุแสง  อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองลมุพกุ  ต าบลกดุชมุแสง 

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน คุรุประชานุกูล  ต าบลคูเมอืง  

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน หนองหอยปงับ าเหน็จวทิยา  ต าบล

ถ า้ววัแดง  อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวันาค า  ต าบลถ า้ววัแดง  

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสะอาด  ต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนเหม่า  ต าบลนางแดด 

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนางแดด  ต าบลนางแดด  

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนศรีสงา่  ต าบลนางแดด  

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกกรวดหนองพวง  ต าบลวงั

ชมภู  อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นหนองบวัแดง  ต าบล

หนองบวัแดง  อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลาดใต ้ต าบลหนองบวัแดง  

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นหนองแวง  ต าบลหนอง

แวง อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาเจริญ ต าบลหนองแวง  

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนารี ต าบลหนองบวัแดง  อ าเภอ

หนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองปลอ้ง  ต าบลหนองแวง 

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกดุชมุแสง  ต าบลกดุชมุแสง 

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาทุ่งใหญ่  ต าบลกดุชมุแสง 

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหอย  ต าบลกดุชมุแสง 

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยกนทา  ต าบลคูเมอืง  

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าขอ่ย ต าบลคูเมอืง  อ าเภอ

หนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบ่อทอง ต าบลถ า้ววัแดง  อ าเภอ

หนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์

อนุสรณ์) ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโหลน่สามคัคี  ต าบลนางแดด 

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยกุ่ม ต าบลนางแดด  อ าเภอ

หนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองเจริญ  ต าบลนางแดด 

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนางแดดเหนือ  ต าบลวงัชมภู 

อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยหนั ต าบลวงัชมภู  อ าเภอ

หนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนตูม ต าบลวงัชมภู  อ าเภอ

หนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นราษฎรด์ าเนิน  ต าบลหนองบวั

แดง อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนม่วง ต าบลเจาทอง  อ าเภอ

ภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลาดไทรงาม  ต าบลเจาทอง 

อ าเภอภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน แจง้ตราดคลองไทร  ต าบลบา้นเจยีง

 อ าเภอภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองจนัลา  ต าบลบา้นเจยีง 

อ าเภอภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นซบัชมภู  ต าบลวงัทอง  อ าเภอ

ภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน แหลมทองผดุงวทิย ์ ต าบลแหลม

ทอง อ าเภอภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเจาทอง ต าบลเจาทอง  อ าเภอ

ภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นลาดชมุพล  ต าบลเจาทอง  

อ าเภอภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพฒันาสามคัคี  ต าบลบา้นเจยีง 

อ าเภอภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหญา้ปลอ้ง  ต าบลบา้น

เจยีง อ าเภอภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาระยะพฒันา  ต าบลวงัทอง 

อ าเภอภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปรางคม์ะค่า  ต าบลวงัทอง  

อ าเภอภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัตะกู ต าบลแหลมทอง  

อ าเภอภกัดชีมุพล  จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,320,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงขสีะเดาหวาน ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงพอง ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านเจริญท่ากอกวทิยาสรรค ์ต าบลเก่ายา่ด ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลกุหนิ ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าทางเกวยีน ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งค าหลวง ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนกเขาทอง ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปร่ง ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปร่งสงัข ์ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางค าวทิยา ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลงิทุ่ม ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระแต ้ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลหนองขาม อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชา้งเอก ต าบลหนองขาม อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลามนัหนองไร่ ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพอก ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วงบ ารุง ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองรวก ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสามขา ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแหว้ปรางคกู่์ ต าบลหนองขาม อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลบุคา ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่กาดยา่ ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแตว้รวทิย ์ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหวา้นไพรสามคัคี ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแคน ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกนกทา ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโจดกลาง ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงใต ้ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนอดุม ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเริงรมย ์ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าศาลา ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาบวั ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ทพิย ์ต าบลทุ่งลยุลาย อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้พปุางววั ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้พหุนิลาด ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้อุ่น ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนโจด ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสงา่ ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหวันา ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าวา่น ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าวา่น สาขามอตาเจก๊ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกมะตูม ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเชยีงรอด ต าบลทุ่งลยุลาย อ าเภอคอนสาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตากลา้ ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแกว้ ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไห ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิรอยเมย ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนขงิแคงเหลา่นอ้ย ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเค็ง ต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหนันาสวรรค ์ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถนนกลาง ต าบลสระพงั อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมอญ ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะเดาหนองไผ่ ต าบลสระพงั อ าเภอบา้นแท่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองดนิด า ต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแฝก ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลบุค่าย ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิลาด ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิลาดพฒันา ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหมอืดแอ่หนองโดน ต าบลสามสวน อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองมะเกลอืบ ารุงวทิย ์ต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหวันานคร ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกดุยม(คุรุราษฎรไ์ตรมติร) ต าบลกดุยม อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนฉิมพลมีา ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุขอนแก่น ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุโคลน ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุจอก ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแดง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุหมากเห็บ ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุหวัชา้ง ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเมย ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนไก่เถือ่น ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเตาเหลก็ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดรินทอง ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาลอ้ม ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหนองทุ่ม ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหวัแรด ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนขา่ ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนดนิแดง ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสลวย ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสาทร ต าบลกดุยม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสาวเอ ้ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหนิแร่ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งดนิด า ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งโพธิ์ ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรมใตพ้ทิยาคาร ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมูลกระบอื ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงคง ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนออ้ย ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสปีลาด ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองงูเหลอืม ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัพรม ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปอแดง ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไรไก่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยพลวง ต าบลโอโล อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัหนอง ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหา้งสูง ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเพชรราษฎรส์ามคัคี ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนม่วงราษฎรส์ามคัคี ต าบลกดุยม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองเบนประภากร ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองเมยสามคัคี ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกนักงบา้นลีส่ามคัคี ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุน า้ใส(๓ พระครูอนุสรณ์) ต าบลกดุน า้ใส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามราษฎรนุ์กูล ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกแพงพวย (บวัประชาสรรค)์ ต าบลละหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจาน(นิเทศอปุถมัภ)์ ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนละนาม ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเดื่อ ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลาด(ค านายครุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลกดุน า้ใส 

อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าแตง ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทามจาน ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งสวา่งวฒันา ต าบลบา้นกอก อ าเภอจตัุรสั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนา ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนฝาย ต าบลหนองโดน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพลบั(มรีาษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองโดน อ าเภอจตัุรสั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางเครือ ต าบลหนองโดน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่วมมติร ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรา้นหญา้ ต าบลหนองโดน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเสมา  (พนิิจอนุสรณ์) ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ต าบลบา้นกอก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าโรงโคก ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าโรงทุ่ง ต าบลบา้นกอก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกรวกหนองซกึ ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโดน ต าบลหนองโดน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัรอง(อนิทรผลบ ารุง) ต าบลหนองบวัใหญ่ 

อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ลอ้ม ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองลูกชา้ง ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขา้วนก ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลบุงิ้ว ต าบลบา้นกอก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ย ต าบลหนองโดน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่นาด ีต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขือ่นล ัน่ ต าบลตะโกทอง อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัเจริญสุข ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าชวน ต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งเกต ต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงักงุ ต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขอนสกั ต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขอนสกั สาขาซบัสายออประชาอปุถมัภ ์ต าบล

ท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัพง ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีน ต าบลตะโกทอง อ าเภอซบัใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนซบัถาวรพฒันา ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกระเบื้องไห ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกไค ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องส าราญ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัไทร ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัหม ีต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงลาน ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเทพพนาธรรมนิติอปุถมัภ ์ต าบลบา้นไร่ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาประชาสมัพนัธ ์สาขาโคกอนุ ต าบลนายางกลกั 

อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาประชาสมัพนัธ ์สาขาหว้ยนอ้ย ต าบลนายางกลกั

 อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนมะกอกงาม ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งเวยีนวทิยา ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นประดู่งาม ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งนกพทิยา สาขาบา้นคลองผกัหวาน ต าบลโป่ง

นก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางเตี้ยโคกรงั สาขาบา้นหนองหนิสามคัคี ต าบล

วะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัตาเทพ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัตาลาดสมบูรณ์ สาขาวงับายศรี ต าบลหว้ยยาย

จิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัมน ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจะบก ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเกตุ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงัโพธิ์สวา่งศิลป์ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้20 (สวนป่าเทพสถติ) 

ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนเปลา้ศึกษา ต าบลรงังาม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกรกกลุา ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะเสยีว ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามหลกัพฒันา ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสงา่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกครอ้ ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตอ ต าบลรงังาม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเขาดนิพทิยารกัษ ์ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกส าราญราษฎรอ์ านวย ต าบลโคกเพชรพฒันา 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกหนิต ัง้ศึกษาศิลป์ ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจอมแกว้วทิยา ต าบลเกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลอยสามคัคี ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุตาลาด ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกุ่ม(คุรุประชาสามคัค)ี ต าบลหวัทะเล อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกคึม(สงา่ประชาสรรค)์ ต าบลโคกเพชรพฒันา 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกแฝกดอนทะยงิ ต าบลบา้นเพชร อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกแสว ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัยาง ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาล ต าบลบา้นตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทองค าพงิวทิยา ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปร่งมชียั ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสลาประชารฐั ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองดง ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตะครอง ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกัแวน่ ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองอหีลอ่ ต าบลบา้นตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงักะอาม ต าบลบา้นตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองกกสามคัคี ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองประดู่วทิยา ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนิต ัง้พทิยากร ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแจง้ใหญ่ ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนกอก ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะลอมไผ่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าศิลา ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอหนองบวัระเหว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากค่ายช่องแมว ต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอ

หนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นละหานค่าย ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงักะทะ สาขาบา้นวงัอดุม ต าบลวงัตะเฆ่ อ าเภอ

หนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส านกัตูมกา สาขาบา้นปากดง ต าบลวงัตะเฆ่ 

อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกองแกว้ ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจาน ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโจด ต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวัระ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยยางด ีต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไฮ ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัหนอง ต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวัระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนป่าไมอ้ทุศิ 3 (บา้นท่าชา้ง) ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอ

หนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนหนัราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลบา้นโสก อ าเภอคอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหนัวทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าฉาง ต าบลยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโจด ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนามน ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฮ ีต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแต(้คุรุราษฎรว์ทิยา) ต าบลหนองขาม อ าเภอ

คอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนพนัชาติกดุโดน ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปร่งโก ต าบลบา้นโสก อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปร่งคลอง(ประชาวทิยาคาร) ต าบลบา้นโสก 

อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝาย ต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าช ีต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกมูลนาค ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาม(ทองงามวทิยา) ต าบลหนองขาม อ าเภอ

คอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโนนอ้ย ต าบลโคกม ัง่งอย อ าเภอคอนสวรรค์ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัเพวงั(คุรุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลบา้นโสก 

อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลาป่ึงหนองเบ็น ต าบลศรีส าราญ อ าเภอ

คอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้หนองหญา้ขาว ต าบลช่องสามหมอ 

อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองตาไกว้ทิยากร ต าบลหนองขาม อ าเภอคอน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยไร่วทิยานุกูล ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าแกวทิยากร ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุยาง ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองไผ่งาม ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค่ายหางเรียง ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัปลาก ัง้ ต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตอ้น ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาอนิทรแ์ต่ง ต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนขี้ตุ่น ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตาด ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ายาง ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ป่าไมแ้ดงวทิยา ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัก าแพง ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงักุ่ม ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัปลาฝา ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสงแคน ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโสมง ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลบุโพธิ์ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ค า ต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหนองจนัท ิต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหวาย ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิลาด ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนยางนาดรีาษฎรด์ ารง ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจาเหนือ ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนผกัหวาน ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดชีมุพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามแยกดงสวรรค ์ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยร่วม ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสหประชาสรร ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนิเหบิซบัภูทอง ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดชีมุพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวทิยา ต าบลโนนส าราญ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกดุเวยีนวทิยผ์ดุง ต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรราษฎรส์ามคัคีวทิยา ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทรงามผดุงวทิย ์ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาเสยีวศึกษาคาร ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวทิยา ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนหญา้คาหนองสระพทิยาคม ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนหวา้นไพล ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุขมิ้น ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุโงง้ ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุละลม ต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุเวยีน ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขวานอ้ย ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ใหญ่ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นครอ้หว้ยชนั(แยม้มงคลสนิธุ)์ ต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแจง้นอ้ย ต าบลโนนส าราญ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชลีองกลาง ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัพระไวย ์ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัม่วง ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัรวงไทร ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัสทีอง ต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหนั ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดโตน(คุรุประชาสามคัค)ี ต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหนิโงม สาขาบา้นวงัค าแคน ต าบลท่าหนิโงม 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางเมง้ ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาวงั ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสนีวล ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนกอก ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืงชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหวา้นไพล(คุรุราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลลาด

ใหญ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งคองเหนือ ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผอืวทิยายน ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ใหญ่ ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงเงาะ ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมัพนัธ ์ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสี้ยวนอ้ย ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกหวา้ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเขือ่ง ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโงง้ ต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองฉิม ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่พฒันา ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ลอ้ม ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้รงักา ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแหนดอนกู่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตะแคง ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบงใต ้ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยผกัหนาม ต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหมากแดง ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิกอง ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโป่งเกตรฐัราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโพนทองพทิยา ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพทุโธวาท ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสระไขน่ า้ขนีุวทิยา ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโสกตลบัราษฎรอ์ทุศิ ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองสระส าราญราษฎร ์ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค ์ต าบลนางแดด 

อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโชคอ านวย ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรพัยเ์จริญ ต าบลวงัชมภู อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรพัยเ์จริญ สาขาบา้นหลกัแดน ต าบลวงัชมภู 

อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าวงัยา่งควาย ต าบลวงัชมภู อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตูม สาขาบา้นทุ่งสวา่ง ต าบลวงัชมภู อ าเภอ

หนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนถาวร ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนลาน ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนศรีทอง ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนศรีสงา่ สาขาบา้นวงัตอตัง้ ต าบลนางแดด 

อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากหว้ยเดื่อ ต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูนกเขยีน ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดเหนือ ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะพงุเหนือ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกรงั ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุบ ารุง ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนกออกประชาสรรค ์ต าบลหนองบวัแดง 

อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะแก ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแหว้พฒันา ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไห ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไฮใต ้ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไฮเหนือ ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยขา่เฒ่า ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ใต ้ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศรีสวา่งสามคัคี ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวทิย ์ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้ตาดไซ ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขวา ต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจมืน่ ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฉนวน ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหนั ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าครอ้โนนศิลา ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทกิแลง้ ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทกิแลง้ สาขาหว้ยหนิลบัวทิยาสรรค ์ต าบลหนอง

โพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสมบูรณ์ ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนงิ้ว ต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนชาด ต าบลบา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตุ่น(คุรุประชาวทิยาคาร) ต าบลกดุเลาะ อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหนองไฮ ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเห็ดไคล ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรมหว้ยขา่วทิยา ต าบลบา้นเป้า อ าเภอเกษตร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพพีวย ต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นระหดั ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัติสุข (กฟผ.อปุถมัภ)์ ต าบลหนองโพนงาม 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกเชอืกนกเจ่าพฒันา ต าบลโนนกอก อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคูวทิยาคม ต าบลสระโพนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแดงกดุจกิ ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแต ้ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโพนงาม ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลกัแดนหว้ยโป่งพฒันา ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยยางด า ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัโสก ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหามแหโนนสงัขส์ามคัคี ต าบลบา้นบวั อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบงึมะนาววทิยา ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบุปผาราม ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสระโพนทอง ต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกดุเก่านอ้ยบ ารุงวทิย ์ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนศิลาเหลา่เกษตร ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกงาม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกไพรวนั ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกลา่ม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 344,761,800              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 5,124,480                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 5,124,480                 

งบลงทนุ 5,124,480                 

ครุภณัฑ์ 5,124,480                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,124,480                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขามป้อม ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 38 56,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กดุเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กลาง ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แกง้ตาดไซ ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หามแหโนนสงัขส์ามคัคี ต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หญา้นาง (ประชาวทิยาคาร) ต าบลบา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าขามไร่เดื่อสามคัคี ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตลาดอดุมวทิย ์ต าบลบา้นหนั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองคูวทิยาคม ต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาสมบูรณ์ ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สารจอด ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 38 56,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสงา่ ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนัติสุข (กฟผ.อปุถมัภ)์ ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนหนั ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแวง ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ามะไฟหวาน ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกลา่ม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองพอก ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ภูดนิหนิกอง ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นจอก (คอนสวรรคว์ทิยากร) ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนส

หราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลโคกม ัง่งอย อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกม ัง่งอย (คุรุประชาบ าเพญ็) ต าบลโคกม ัง่งอย อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกก่องดอนทองวทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนหนัวทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โปร่งโก ต าบลบา้นโสก อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นามน ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไฮโคกสงา่ ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้พปุางววั ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอนสาร ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาบวั ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วง ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้อุ่น ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาเกาะ ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยไห ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้ทพิย ์ต าบลทุ่งลยุลาย อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งลยุลาย (กฟผ.อปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งลยุลาย อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าวา่น ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ร่วมมติร ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนครอ้ ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นา ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ละหาน (อภริกัษว์ทิยา) ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 70 103,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหญา้ขา้วนก ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกแพงพวย (บวัประชาสรรค)์ ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนกนั

กงบา้นลีส่ามคัคี ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยยาง ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนเชอืก ต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โสกรวกหนองซกึ ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกโต่งโตน้ ต าบลหนองบวับาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวัใหญ่ ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บุฉนวน ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซบัเจริญสุข ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัพง ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ากูบ ต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัตาทา้ว ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไร่พฒันา ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัตาเทพ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนส าราญ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งนกพทิยา ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งขนุเพชรพฒันา ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งนกพทิยา สาขาบา้นคลองผกัหวาน ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางเกี่ยวแฝก ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงลาน ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ช่องส าราญ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนซบั

ถาวรพฒันา ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัตาลาดสมบูรณ์ ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนมะกอกงาม ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองจะบก ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนร่วม

ราษฎรว์ทิยานุกูล ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองตอ ต าบลรงังาม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเมก็ ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนิลาดพฒันา ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนดู่ ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนชยั

ชมุพลวทิยา ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนคูณ ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 38 56,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนเค็ง ต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเรือ ต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนจอม

แกว้วทิยา ต าบลเกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปะโคตะกอ (ประชาสามคัค)ี ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตาล ต าบลบา้นตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหวั

สระวทิยา ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กุ่ม (คุรุประชาสามคัค)ี ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเขา

ดนิพทิยารกัษ ์ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนม่วง ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาระยะพฒันา ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยร่วม ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

สหประชาสรร ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เจาเหนือ ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปรางคม์ะค่า ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 25 37,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนคุรุ

ราษฎรว์ทิยา ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไรไก่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลาด (ประชาราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งดนิด า ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนไก่เถือ่น ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ฉนวน ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นหนองเซยีงซา ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองคอนไทย ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหนอง

เมยสามคัคี ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแวง ต าบลโอโล อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค)์ ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองสระส าราญราษฎร ์ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลาดผกัหนาม ต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยหมากแดง ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัโพน ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 250 370,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เลา่วทิยาคาร ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นบุ่งคลา้วทิยา ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองนาแซงวทิยา ต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสาม

พนัตาราษฎรอ์ทุศิ ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นชี

ลองเหนือ ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยหวา้ ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาคานหกัประชานุสรณ์ ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนถาวร ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไห ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนเหม่า ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไฮเหนือ ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลาดเหนือ ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองปลอ้ง ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสงา่ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนกอก ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาฮ ีต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นร่วมมติร ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัตาลาดสมบูรณ์ ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นซบัชมภู ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัตะกู ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนโนนเสลาประสาทวทิย ์ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบวัขาว ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนลาน ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนถาวร ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นหนองบวัแดง ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะลอมไผ่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าโป่ง ต าบลวงัตะเฆ่ อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 249,082,620              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 204,145,300              

งบลงทนุ 204,145,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 204,145,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นนารี ต าบลหนองบวัแดง 

อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 156,928,500                 

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

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นนาคานหกัประชานุสรณ์ ต าบลกดุชมุแสง 

อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 5,073,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอ

หนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 5,073,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโคกม ัง่งอย (คุรุประชาบ าเพญ็) ต าบลโคกม ัง่งอย 

อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งสมดุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ

 เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,000,000                    

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

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นลาดผกัหนาม ต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นลาด

ชมุพล ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นนาฝาย ต าบลนาฝาย 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโนนแดง ต าบลโนนแดง

 อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,450,000                    

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

 ต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

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

บา้นนาระยะพฒันา ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 1,892,000                    

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

 ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

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

หนองพวง ต าบลวงัชมภู อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

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

ทองวทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโนนสะอาด (ศิ

ริคุณราษฎรว์ทิยา) ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

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

เจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

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

วงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นคอน

สาร ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,041,000                    

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

บา้นหนองพอก ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นหนองแต ้ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นป่าวา่น ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนภูมวิทิยา ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั หลงั 1 5,402,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาหนองทุ่ม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นกดุโคลน ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นแข ้(เจริญราษฎรว์ทิยา) ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนชมุชน

บา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้น

เซยีมป่าหมอ้ ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองเรือ ต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองดนิด า (คุรุราษฎรผ์ดุงวทิย)์ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนชมุชน

บา้นหนองเซยีงซา ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนหวันา

นคร ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นเรือ

 ต าบลกดุยม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหว้ยพลวง ต าบล

โอโล อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองม่วงบ ารุง 

ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 387,800                      

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

โคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

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

โนนคณู อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบล

หนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสารจอดเก่า 

ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 387,800                      



108 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบล

หนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 387,800                      

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

โอโล อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

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

บา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโนนหวันา ต าบล

ทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 510,200                      

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

โดน ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองบวัพรม 

ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 387,800                      

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

วทิยา ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนตาเนินราษฎรว์ทิยาคาร ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสงา่ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวงัใหม่พฒันา ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนอนุบาล

เทพสถติ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้น

หนองบวัใหญ่ ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนชมุชน

ชวนวทิยา ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นใหม่นาด ีต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

โคกกระเบื้องไห ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม ต าบลซบั

ใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนชมุชนบา้นเพชร (วนัครู 

2500) ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นนาประชาสมัพนัธ ์

ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโนนจาน (เนตร

ขนัธร์าษฎรบ์  ารุง) ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนปากจาบวทิยา ต าบล

โคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 387,800                      

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

ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนศรีแกง้ครอ้ ต าบลช่อง

สามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นท่าโป่ง ต าบลวงั

ตะเฆ่ อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้นแกง้ครอ้หนองไผ่  ต าบลช่อง

สามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 7,245,500                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนจตัุรสัวทิยานุกูล  

ต าบลบา้นกอก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 13,076,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,364,000                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนยาง

นาดรีาษฎรด์ ารง ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองปลอ้ง ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

พฒันาสามคัคี ต าบลบา้นเจยีง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนส

หราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลโคกม ัง่งอย อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

เนรมติศึกษา ต าบลโอโล อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทุ่งลยุลาย (กฟผ.อปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งลยุลาย อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองไผ่ ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองเมก็ ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หญา้นาง (ประชาวทิยาคาร) ต าบลบา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนโนน

เสลาประสาทวทิย ์ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองปลา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ภูดนิหนิกอง ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาไฮ (ประชาอปุถมัภ)์ ต าบลบา้นหนั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ศาลาสามคัคี ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองคอนไทย ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาเกาะ ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ปากช่องผาเบยีด ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนสระ

โพนทอง ต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองแกหนองโน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาหนองทุ่ม ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

หนองเมยสามคัคี ต าบลหหนองตูม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนทอง ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองตากลา้ ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

มูลกระบอื ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนเห็ดไคล ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาสมบูรณ์ ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนดนิแดง ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองแดงกดุจกิ ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ตาดรินทอง ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

น า้อุ่น ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองขาม ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โคกนกทา ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โปร่ง ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดอนหนั ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนิรอยเมย ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โจดโนนขา่ ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนครอ้ ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แจง้ใหญ่ ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนกนั

กงบา้นลีส่ามคัคี ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนหนิ

ต ัง้พทิยากร ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,854,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนฉิมพลวีทิยา ต าบลโนนส าราญ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 346,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสี้ยวนอ้ย ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าแกวทิยากร ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนกออกประชาสรรค ์ต าบลหนองบวัแดง 

อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 248,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนถาวร ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 326,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาวงั ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 200,000                      



111 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนลาน ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 359,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุหูลงิ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั แห่ง 1 337,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนหญา้คาหนองสระพทิยาคม ต าบลหนองไผ่ 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 136,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหญา้รงักา ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัปลาฝา ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั แห่ง 1 218,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชลีองกลาง ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 453,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุพลสวรรคว์ทิยา ต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูมิ แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกดุเวยีนวทิยผ์ดุง ต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชลีองเหนือ ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 249,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหวาย ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั แห่ง 1 146,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชลีองใต ้ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 482,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุฉนวน ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนตาด ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอหนอง แห่ง 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหนั ต าบลวงัชมภู อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 324,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาดโตน (คุรุประชาสามคัค)ี ต าบลนาฝาย 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 461,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นจอก (คอนสวรรคว์ทิยากร) ต าบลคอน

สวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 462,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์ แห่ง 1 263,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงนอ้ยราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลในเมอืง อ าเภอ แห่ง 1 353,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงักุ่ม ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั แห่ง 1 446,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อทอง ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 283,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุนทรวฒันา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 887,000                      



112 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุไผ่ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั แห่ง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงแคน ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเจริญ ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากหว้ยเดื่อ ต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสหราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลโคกม ัง่งอย อ าเภอคอน แห่ง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวา้เฒ่า ต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั แห่ง 1 271,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลบุเพก็ซบัม่วงไข ่ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอน แห่ง 1 329,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาอนิทรแ์ต่ง ต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแจง้ตราดคลองไทร ต าบลบา้นเจยีง อ าเภอภกัดชีมุ แห่ง 1 338,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดเหนือ ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยบงเหนือ ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัชมภู ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไฮใต ้ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 312,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทุ่งใหญ่ ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางเมง้ ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนผกัหวาน ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดชีมุ แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัโพน ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัก าแพง ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั แห่ง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงเงาะ ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดใต ้ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 192,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งลยุลาย (กฟผ.อปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งลยุลาย 

อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเก่าวทิยานุกูล ต าบลเก่ายา่ด ีอ าเภอแกง้ครอ้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายม ต าบลสระพงั อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      



113 / 171

หน่วย : บาท
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวทิย ์ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าเริงรมย ์ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดั แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทกิแลง้ ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกหวา้โนนหอม ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนขงิแคงเหลา่นอ้ย ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้น แห่ง 1 199,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฝายพญานาค ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขยีว แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาวงเดอืน ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนเห็ดไคล ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตลกุหนิ ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นบวัพกัเกวยีน ต าบลกวางโจน อ าเภอภู แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นเมอืงเก่า ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตร แห่ง 1 90,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งค าหลวง ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะเดาหนองไผ่ ต าบลสระพงั อ าเภอบา้นแท่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนขา่ ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโจดกลาง ต าบลโนนคณู อ าเภอคอนสาร จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชา้งเอก ต าบลหนองขาม อ าเภอแกง้ครอ้ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนหนันาสวรรค ์ต าบลสามสวน อ าเภอบา้น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาดรินทอง ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขยีว แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าศาลา ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฉนวน ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ แห่ง 1 199,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระแต ้ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชยัชมุพลวทิยา ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลโอโล อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุแคน ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขา่ (คุรุประชาวทิยา) ต าบลหนองขา่ อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นภูดนิหนิกอง ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามสวนวทิยา ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองดนิด า (คุรุราษฎรผ์ดุงวทิย)์ ต าบลบา้นแกง้

 อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงใต ้ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกษตรศิลปวทิยา ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกไพรวนั ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองมะเกลอืบ ารุงวทิย ์ต าบลหนองคู อ าเภอบา้น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุจอก ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั แห่ง 1 120,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหว้ยยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนเตาเหลก็ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสารจอด ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตร แห่ง 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลามนัหนองไร่ ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขา่เชยีงพนิ ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น แห่ง 1 190,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสปีลาด ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนเพิม่ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงกลาง ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขวา ต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่กาดยา่ ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ แห่ง 1 100,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนม่วงราษฎรส์ามคัคี ต าบลกดุยม อ าเภอภูเขยีว แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหลม่คลองเตย ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนตุ่น (คุรุประชาวทิยาคาร) ต าบลกดุเลาะ 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 199,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 3 

ต าบลบา้นกอก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเทพสถติ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่พฒันา ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั แห่ง 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางเกี่ยวแฝก ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ แห่ง 1 229,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนชวนวทิยา ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ แห่ง 1 249,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบวับานสามคัคี ต าบลหนองบวับาน อ าเภอ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัตาลาดสมบูรณ์ ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพ แห่ง 1 123,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหนองบวัโคก (ทองวทิยานุกูล) ต าบลหนองบวั

โคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางเตี้ยโคกรงั ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกเพชรวทิยาคาร ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะพานหนิ ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจาน (เนตรขนัธร์าษฎรบ์  ารุง) ต าบลละหาน 

อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสม้ป่อย ต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองลมุพกุ ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตะไก ้ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัอา้ยคง ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั แห่ง 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส านกัตูมกา ต าบลวงัตะเฆ่ อ าเภอหนองบวัระเหว แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นงิ้ว ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 129,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโป่งขนุเพชร ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว แห่ง 1 499,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ แห่ง 1 80,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัหม ีต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั แห่ง 1 292,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขือ่นล ัน่ ต าบลตะโกทอง อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเกตุ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ แห่ง 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัเสมา (พนิิจอนุสรณ์) ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอ แห่ง 1 187,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าไมอ้ทุศิ 3 (บา้นท่าชา้ง) ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอ

หนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระสีเ่หลีย่ม ต าบลบา้นกอก อ าเภอจตัุรสั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองประดู่วทิยา ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จ แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกองแกว้ ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่นาด ีต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผกัแวน่ ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จ แห่ง 1 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,049,800                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองไฮใต ้ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวั

แดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 85,500                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 19 (บา้นค านอ้ย) ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 384,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโนนขี้ตุ่น ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยหวาย ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นนางแดด ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 73,300                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นลาดเหนือ ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองไห ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นเจาทอง ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนอนุบาลบา้นเขวา้ ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 366,700                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนกดุเวยีนวทิยผ์ดุง 

ต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 51,300                        

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนหนอง

สระส าราญราษฎร ์ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 180,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นบุ่งคลา้วทิยา ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 174,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนอนุบาลบา้นค่ายหมืน่แผว้ ต าบลบา้นค่าย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 485,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโคกกรวดหนองพวง ต าบลวงัชมภู อ าเภอหนอง

บวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นท่าวงัยา่งควาย ต าบลวงัชมภู อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โนนสะอาด ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 361,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองเป็ด (เกษตรศาสตรอ์นุสรณ์) ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นโนนถาวร ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 153,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นนาวงั ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นกดุฉนวน ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ แห่ง 1 186,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองปลาป่ึงหนองเบ็น ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นซบัสทีอง ต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ซบัสทีอง ต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 322,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นนา

อดุม ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 299,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

บา้นบุ่งคลา้วทิยา ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 280,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นบ่อทอง ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ลาดใต ้ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 280,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นวงัตาลาดสมบูรณ์ ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพ แห่ง 1 373,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนชมุชนหนองบวัโคก (ทองวทิยานุกูล) ต าบลหนองบวั

โคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 373,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนซบัมงคลวทิยา ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นสะพานยาว ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ แห่ง 1 115,300                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นปะโคตะกอ (ประชาสามคัค)ี ต าบลบา้นชวน 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 61,100                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนหนองประดู่วทิยา ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จ แห่ง 1 248,900                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 27,076,520                

งบลงทนุ 27,076,520                

ครุภณัฑ์ 27,076,520                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,030,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองตอ ต าบลรงังาม อ าเภอเนินสงา่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนเมอืงนอ้ยราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนชวนวทิยา ต าบลบา้นชวน อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัอา้ยจดี ต าบลวงัตะเฆ่ อ าเภอหนอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ

หนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนสหประชาสรร ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x400 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต าบลคอนสวรรค ์

อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นวงั

ก าแพง ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

อนุบาลบา้นค่ายหมืน่แผว้ ต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

เขวา้ศึกษา ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นขี้เหลก็ ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,171,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองคอนไทย

(คุรุประชาสรรค)์ ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาฝาย ต าบลนา

ฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุพลสวรรคว์ทิยา 

ต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองนาแซงวทิยา 

ต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นชลีองใต ้ต าบล

หว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 19 

(บา้นค านอ้ย) ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้ ต าบล

หว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโนนนอ้ยแผ่นดนิทอง

 ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสหราษฎรนุ์เคราะห ์

ต าบลโคกม ัง่งอย อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยหนั ต าบลวงั

ชมภู อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้งโนน

คูณวทิยา ต าบลบา้นเจยีง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนแจง้ตราดคลองไทร 

ต าบลบา้นเจยีง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นซบัชมภู ต าบลวงั

ทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองดนิด า (คุรุ

ราษฎรผ์ดุงวทิย)์ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโนนเสลาประสาทวทิย์

 ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบล

โอโล อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเซยีมป่าหมอ้ 

ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบล

โคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นภูดนิหนิกอง 

ต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นงิ้ว ต าบลบา้นขาม

 อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนเชอืก ต าบล

สม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกโต่งโตน้ 

ต าบลหนองบวับาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนปากจาบวทิยา ต าบล

โคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองตะไก ้

ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบล

บา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโป่งขนุเพชร ต าบล

โคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัอา้ยจดี ต าบล

วงัตะเฆ่ อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นส านกัตูมกา 

ต าบลวงัตะเฆ่ อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนิฝนวทิยาคม 

ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโป่งขนุเพชร

พฒันา ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นศิลาทอง ต าบล

โป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบลกะ

ฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบุฉนวน ต าบลซบั

ใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนปู่ดว้งศึกษาลยั ต าบล

ช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเริงรมยว์ทิยาคม 

ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 336,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นปากหว้ยเดื่อ 

ต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองไผ่พฒันา 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นใหม่นาด ีต าบล

บา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนจอมแกว้วทิยา ต าบล

เกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนละนาม 

ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโป่งเกต ต าบล

ท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคลองจนัลา 

ต าบลบา้นเจยีง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยเกตุ ต าบล

วะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองหญา้

ขา้วนก ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนโนนหญา้คาหนองสระ

พทิยาคม ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองปลาป่ึงหนอง

เบ็น ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเจาเหนือ ต าบลวงั

ทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นยางเตี้ยโคกรงั 

ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโป่งขนุเพชรพฒันา 

ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นส านกัตูมกา ต าบล

วงัตะเฆ่ อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นงิ้ว ต าบลบา้นขาม 

อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นชลีองใต ้

ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนน

ผกัหวาน ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นตอ้น ต าบล

บา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลเทพสถติ

 ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดงลาน 

ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโสกครอ้ 

ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 12,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนแหลม

ทองผดุงวทิย ์ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองดนิด า ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกโต่งโตน้ 

ต าบลหนองบวับาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลศรี

ส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบล

ซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแวง 

ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองโสมง ต าบล

บา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,278,800                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยแย ้ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนหว้ยตอ้นวทิยา ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าหนิโงม ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นไร่ป่าไมแ้ดงวทิยา ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลบา้นค่ายหมืน่แผว้ ต าบลบา้นค่าย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนร่วมราษฎรว์ทิยานุกูล ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตาล ต าบลบา้นตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนกดุเวยีนวทิยผ์ดุง ต าบล

บา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองบวัแดง 

ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นซบัสทีอง ต าบลซบัสี

ทอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนาประชาสมัพนัธ ์

ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นท่ากูบ ต าบลท่ากูบ 

อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโป่งนกพทิยา ต าบล

โป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นวงัอา้ยคง ต าบลบา้นไร่

 อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองกองแกว้ ต าบล

หว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัตาทา้ว ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโสกรงั ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่ากูบ ต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนเขาดนิพทิยารกัษ ์ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จ

ณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัขอนสกั ต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนางแดด ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองไฮโคกสงา่ ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอน

สวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นลาดไทรงาม ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามคัคี ต าบลรงังาม อ าเภอ

เนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอ

หนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบุฉนวน ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกแสว ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นโสกรงั ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นลาดไทรงาม ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นท่ากูบ ต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองไฮโคกสงา่ ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นโป่งเกต ต าบลท่ากูบ 

อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม ต าบลชบีน 

อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 17,800                        



124 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหวา้เฒ่า ต าบลภูแลนคา 

อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลเจาทอง 

อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลสม้ป่อย 

อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยหมากแดง ต าบลท่าหนิ

โงม อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นกุ่ม (คุรุประชาสามคัค)ี 

ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นกดุฉนวน ต าบลบา้นเขวา้ 

อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลศรีส าราญ 

อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองจะบก ต าบลหว้ยยาย

จิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,259,220                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองบวัขาว ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนศรี

แกง้ครอ้ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นเพชร (วนัครู 2500) ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัปลาฝา ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองผกัช ีต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกแพงพวย (บวัประชาสรรค)์ ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นละหาน (อภริกัษว์ทิยา) ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกดุยาง

 ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาล

ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาบวั 

ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนโจด

 ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนงิ้ว

 ต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทกิแลง้

 สาขาหว้ยหนิลบัวทิยาสรรค ์ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหญา้

นาง (ประชาวทิยาคาร) ต าบลบา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

หนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโพธิ์ 

(คุรุราษฎรป์ระสทิธิ์) ต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทกิแลง้

 ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสารจอด

เก่า ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอนหนั

 ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนตุ่น 

(คุรุประชาวทิยาคาร) ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

แต ้ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอนไก่

เถือ่น ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสวน

ออ้ย ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนน

สาทร ต าบลกดุยม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนม่วงราษฎร์

สามคัคี ต าบลกดุยม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดงเมย

 ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

กงุ ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

คอนไทย ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

บวัใหญ่ ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอน

กอก ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคก

สวา่ง (คุรุประชานุกูล) ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

บา้นค่ายหมืน่แผว้ ต าบลบา้นค่าย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 300 474,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

โพน ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาวงั

 ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นบุ่งคลา้วทิยา ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หวา้ ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตอ้น 

ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ตาด ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนยางนาดี

ราษฎรด์ ารง ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่ายาง

 ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

น า้ค า ต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

คานหกัประชานุสรณ์ ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาทุ่ง

ใหญ่ ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไฮใต ้ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไฮเหนือ ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลาด

เหนือ ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แหว้พฒันา ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

เจริญ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 72 113,760                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เหม่า ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 47 74,260                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองเตยโนนพยอมประชาสรรค ์ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทรพัย์

เจริญ ต าบลวงัชมภู อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนราษฎร์

บ  ารุง ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ถาวร ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไห ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์

นุเคราะห ์ต าบลโคกม ัง่งอย อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาฮ ี

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

หนัวทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ม ัง่งอย (คุรุประชาบ าเพญ็) ต าบลโคกม ัง่งอย อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 10 15,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ระยะพฒันา ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ร่วม ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

ชมภู ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเจา

เหนือ ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปรางคม์ะค่า ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ตะกู ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

เจริญ ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโป่งเกตรฐั

ราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ทรายทอง ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาก

ช่องผาเบยีด ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้อุ่น

 ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้พุ

หนิลาด ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งลยุ

ลาย (กฟผ.อปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งลยุลาย อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

ทพิย ์ต าบลทุ่งลยุลาย อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหลกั

แดนหว้ยโป่งพฒันา ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

หนั ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกลาง

 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขวา 

ต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

คูวทิยาคม ต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนนงิ้ว

 ต าบลบา้นบวั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

หว้ยยางอปุถมัภ ์ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

เลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 76 120,080                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสาร

จอด ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสนัติ

สุข (กฟผ.อปุถมัภ)์ ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหญา้

นาง (ประชาวทิยาคาร) ต าบลบา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

สมบูรณ์ ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นหนั ต าบลบา้นหนั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

ขามไร่เดื่อสามคัคี ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แดงกดุจกิ ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

มะไฟหวาน ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ลา่ม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิ

ลาดพฒันา ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เรือ ต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นมูล

กระบอื ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวง ต าบลโอโล อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไรไก่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนม่วง

ราษฎรส์ามคัคี ต าบลกดุยม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

พลวง ต าบลโอโล อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

โพธิ์ ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

คอนไทย ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ไก่เถือ่น ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

ดนิด า ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นหว้ยแย ้ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ละหาน (อภริกัษว์ทิยา) ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง

เตี้ยโคกรงั ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัตา

ทา้ว ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

นกพทิยา ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เชอืก ต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 79,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ

ฉนวน ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหวัสระ

วทิยา ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปะโค

ตะกอ (ประชาสามคัค)ี ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โจด ต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ดนิด า ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโน

นครอ้ ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เสลีย่งทอง ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

กอก ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบัหมี

 ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัมน

 ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

มะกอกงาม ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัตา

เทพ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนอง

ประดู่วทิยา ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

ลาน ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

นาด ีต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนจอมแกว้

วทิยา ต าบลเกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สวรรค ์ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นประดู่

งาม ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นร่วม

มติร ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโปร่ง

มชียั ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นช่อง

ส าราญ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา 

ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโคก

ส าราญราษฎรอ์ านวย ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองสระส าราญราษฎร ์ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 65,500                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนสามพนัตาราษฎรอ์ทุศิ ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนขี้ตุ่น ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นค่ายหางเรียง ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทรพัยเ์จริญ สาขาบา้นหลกัแดน ต าบลวงัชมภู อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นจอก (คอนสวรรคว์ทิยากร) ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอ

คอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นลาดผกัหนาม ต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนผกัหวาน ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบวัใหญ่ ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนหนิฝนวทิยาคม ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองไผ่ลอ้ม ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นประดู่งาม ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสามหลกัพฒันา ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัพง ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนา ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เสี้ยวนอ้ย ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

ก าแพง ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

อนิทรแ์ต่ง ต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกสงา่ ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยผกัหนาม ต าบลซบัสทีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

พฒันาสามคัคี ต าบลบา้นเจยีง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ละหาน (อภริกัษว์ทิยา) ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนรงังาม

วทิยา ต าบลรงังาม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โป่งนกพทิยา สาขาบา้นคลองผกัหวาน ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โสกรวกหนองซกึ ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        



131 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยบง ต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นชลีองเหนือ ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเลา่วทิยาคาร ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นลาดใต ้ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง ต าบลหนองแวง อ าเภอหนอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนลาน ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนามน ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเจาทอง ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนแจง้ตราดคลองไทร ต าบลบา้นเจยีง อ าเภอภกัดี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นปากช่องผาเบยีด ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนเพิม่ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้พหุนิลาด ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้อุ่น ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองเชยีงรอด ต าบลทุ่งลยุลาย อ าเภอคอน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนิรอยเมย ต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตลาดอดุมวทิย ์ต าบลบา้นหนั อ าเภอเกษตร

สมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาไฮ (ประชาอปุถมัภ)์ ต าบลบา้นหนั อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตร ชดุ 1 126,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสารจอด ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกงาม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาหนองทุ่ม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองรวก ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนหนองแตว้รวทิย ์ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโปร่ง ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองแกหนองโน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นดอนเค็ง ต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองผกัหลอด ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้น ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองบวัพรม ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภู ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองปลา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองแซง ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนหนองเมยสามคัคี ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นดอนเตาเหลก็ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโป่งโพธิ์ ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นหนองเซยีงซา ต าบลผกัปงั อ าเภอภู ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขา้วนก ต าบลหนองตูม อ าเภอภู ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนท่าแกวทิยากร ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเจาเหนือ ต าบลวงัทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนหนองประดู่วทิยา ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นไร่ป่าไมแ้ดงวทิยา ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยแกว้ ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนเกษตรศิลปวทิยา ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 135,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองคนั ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนไตรมติรพทิยา ต าบลสระพงั อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,204,300                 

งบลงทนุ 5,204,300                 

ครุภณัฑ์ 5,204,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 865,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2 ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 8 409,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 3 ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั เครื่อง 8 456,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 547,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิ

เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 1 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2 

ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 1 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 15 135,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 3 ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 1 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2 ต าบลผกั

ปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 1 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 63,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 3 ต าบล

หนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,728,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนจตัุรสัวทิยานุกูล ต าบลบา้นกอก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองเป็ด (เกษตรศาสตรอ์นุสรณ์) ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 19 (บา้นค านอ้ย) ต าบลหว้ยตอ้น อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นคอนสาร ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแดงสวา่ง ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโจดโนนขา่ ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นยางเกี่ยวแฝก ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นลาดชมุพล ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองหลม่คลองเตย ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นศิลาทอง ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

หนองหญา้ปลอ้งโนนคูณวทิยา ต าบลบา้นเจยีง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ซบัมงคลวทิยา ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

ฉิมพลวีทิยา ต าบลโนนส าราญ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นบ่อทอง ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ซบัใหญ่วทิยาคม ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

หลม่คลองเตย ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนโนนเสลา

ประสาทวทิย ์ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสะพาน

ยาว ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนโคกเริงรมย์

ศิลปาคาร ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ย

ทราย ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่

พฒันา ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนโคกเพชร

วทิยาคาร ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนองนา

แซงวทิยา ต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาฝาย

 ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 5 8,400                         
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

แกง้ครอ้หนองไผ่ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 45 75,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชยัชมุพล

วทิยา ต าบลบา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนโนนเสลา

ประสาทวทิย ์ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นฉนวน

 ต าบลบา้นดอน อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนซบัมงคล

วทิยา ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนโคกเพชร

วทิยาคาร ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่งนก

พทิยา ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เชอืก ต าบลสม้ป่อย อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ

ฉนวน ต าบลซบัใหญ่ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหวัสระ

วทิยา ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัอา้ย

คง ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นตะลอม

ไผ่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนเปลอืย ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

กดุหูลงิ ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แกง้ยาว ต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองออ้ ต าบลชบีน อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นช่อ

ระกา ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวงัใหม่

พฒันา ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกโต่งโตน้ ต าบลหนองบวับาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหวันาค า ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

หวัสระวทิยา ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนโนนส าราญวทิยา ต าบล

โนนส าราญ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นนารี ต าบลหนองบวั

แดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 120,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกก่องดอนทอง

วทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนจาน (เนตรขนัธร์าษฎร์

บ  ารุง) ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 12,656,500                

งบลงทนุ 12,656,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,656,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,976,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวทิยา รชัมงั

คลาภเิษก ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รชัมงัคลา

ภเิษก ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 2,988,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,474,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รชัมงัคลาภเิษก ต าบลโนนคูณ 

อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 738,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลนางแดด

 อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,736,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,206,400                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภูม ิต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 3,084,700                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนนาง

แดดวงัชมภูวทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 1,121,700                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 76,059,800                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 71,858,400                

งบลงทนุ 71,858,400                

ครุภณัฑ์ 491,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 103,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 30 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 13 71,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 30 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 30 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 326,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 4 64,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 30 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั เครื่อง 34 85,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 61,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 30 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,366,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

หว้ยแยว้ทิยา ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 55,138,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนโนน

สะอาดวทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนภูเขยีว ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดั หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนภกัดชีมุพลวทิยา ต าบล

เจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) โรงเรียน

เมอืงพญาแลวทิยา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 7,255,500                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) โรงเรียน

แกง้ครอ้วทิยา  ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 8,060,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ โรงเรียนชยัภูมภิกัดชีมุพล ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 22,768,700                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,581,000                    

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนจตัุรสัวทิยาคาร 

ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนเทพสถติวทิยา ต าบล

วะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา 

ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,477,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคอนสารวทิยาคม ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนายางกลกัพทิยาคม ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพ แห่ง 1 655,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจตัุรสัวทิยาคาร ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั แห่ง 1 1,069,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูพระวทิยาคม ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ แห่ง 1 827,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนละหานเจริญวทิยา ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั แห่ง 1 59,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคูเมอืงวทิยา ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจยีงทองพทิยาคม ต าบลบา้นเจยีง อ าเภอภกัดชีมุพล แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาหนองทุ่มวทิยา ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชลีองวทิยา ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามหมอวทิยา ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองคอนไทยวทิยาคม ต าบลหนองคอนไทย แห่ง 1 187,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,192,200                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนปู่ดว้งศึกษาลยั ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอน แห่ง 1 768,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนสามหมอวทิยา ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์ แห่ง 1 622,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนชลีองวทิยา ต าบลชลีอง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 452,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนเริงรมยว์ทิยาคม ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จ

ณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 756,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนคอนสวรรค ์ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์ แห่ง 1 342,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนพระธาตุหนองสาม

หมืน่ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 339,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนท่ามะไฟหวาน

วทิยาคม ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 509,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนหนอง

บวัระเหววทิยาคาร ต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 401,300                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 4,201,400                 

งบลงทนุ 4,201,400                 

ครุภณัฑ์ 4,201,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,201,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นเขวา้

วทิยายน ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนภกัดชีมุพล

วทิยา ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนางแดดวงั

ชมภูวทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองคอน

ไทยวทิยาคม ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่ามะไฟ

หวานวทิยาคม ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 600,200                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโนนสะอาด

วทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเริงรมย์

วทิยาคม ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 8,839,000                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 174,800                   

งบลงทนุ 174,800                   

ครุภณัฑ์ 174,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 76,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูม ิต าบลบา้น

เลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 9 76,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัชยัภูม ิต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 64,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

ชยัภูม ิต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 64,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูม ิต าบลบา้น

เลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 12,800                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 6,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัชยัภูม ิต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตวั 1 6,500                         

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 137,500                   

งบลงทนุ 137,500                   

ครุภณัฑ์ 137,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบคานสมดุลพรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ เครื่อง 1 8,000                         

ครุภณัฑโ์รงงาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตวั 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

75 มลิลเิมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตวั 1 5,500                         
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02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ เครื่อง 1 6,900                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 1,586,700                 

งบลงทนุ 1,586,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,586,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,586,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูม ิต าบล

บา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 771,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 814,900                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 6,940,000                 

งบอดุหนุน 6,940,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,940,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 6,940,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 5,655,900                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์  นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬีา 5,655,900                 

งบลงทนุ 5,655,900                 

ครุภณัฑ์ 1,288,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยัชยัภูม ิ ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ถงั 1 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัชยัภูม ิ ต าบลบา้นเลา่ 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัชยัภูม ิ ต าบล

บา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 54,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยา

ลยัชยัภูม ิ ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยัชยัภูม ิ ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

กาญจนาภเิษกวทิยาลยัชยัภูม ิ ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตารีด โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัชยัภูม ิ ต าบลบา้น

เลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ อนั 2 2,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV)  ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยา

ลยัชยัภูม ิ ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ฬีา 324,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ฬีาอืน่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัชยัภูม ิ 

ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 324,800                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 848,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้เหลก็ 2 บาน  โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั

ชยัภูม ิ ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 100 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิ ขนาด 20 ปอนด ์โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิ

ทยาลยัชยัภูม ิ ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: เตียงนอน พรอ้มอปุกรณ์  โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยา

ลยัชยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 37 444,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,367,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,367,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั

ชยัภูม ิ ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,367,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภูม ิ ต าบลบา้นเลา่ อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 748,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 748,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 748,000                   

งบด าเนินงาน 748,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 748,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 748,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,478,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,478,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 312,000                   

งบด าเนินงาน 312,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 312,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 312,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,126,000                 

งบด าเนินงาน 1,126,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,126,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,126,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 188,213,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 163,071,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 163,071,700              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 41,359,900                

งบอดุหนุน 41,359,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 41,359,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 41,359,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 7,846,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,804,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,530,700                    
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รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,726,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 24,451,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 121,711,800              

งบอดุหนุน 121,711,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 121,711,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 121,711,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 11,970,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,753,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,386,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,685,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 95,916,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 25,142,000                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,075,900                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,075,900                 

งบลงทนุ 7,075,900                 

ครุภณัฑ์ 3,769,900                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,769,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 150 มม. พรอ้ม

อปุกรณ์  วทิยาลยัการอาชพีบ าเหน็จณรงค ์ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จ เครื่อง 7 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัช ี วทิยาลยัการอาชพี

แกง้ครอ้ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการหอ้งพกัโรงแรม  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยชียัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสาขาคหกรรมศาสตร ์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยชียัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 569,900                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,306,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,306,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยบ์่มเพาะ  วทิยาลยัการอาชพีบ าเหน็จณรงค ์

ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 3,306,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,920,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ วทิยาลยัสารพดัช่างชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง คนั 1 1,920,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 16,146,100                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 16,146,100                

งบลงทนุ 16,146,100                

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 20 600,000                      
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก   

วทิยาลยัเทคนิคชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 2,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,546,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,546,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงอาหารหอประชมุ 2 ชัน้ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 2,300 

ตารางเมตร วทิยาลยัเทคนิคชยัภูม ิ   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ หลงั 1 13,546,100                   

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 7,950,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,950,500                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 7,950,500                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 7,950,500                 

งบอดุหนุน 7,950,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,300,500                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่สา

หรบัติดต ัง้ภายนอกอาคาร  วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 3 99,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่สา

หรบัติดต ัง้ภายในอาคาร   วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 6 138,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขา้เลม่สนักาว วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ เครื่อง 30 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน วทิยาลยั

สงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ

 ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า  วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนา

ฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 10 208,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบล

นาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบล

นาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล  (ขาว - ด า และส ี) 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีวทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 10 แผ่น

 วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงกลางแจง้ วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนา

ฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยั วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูส้าขาโทรศพัท ์4 สายนอก 32 เบอรภ์ายใน วทิยาลยั

สงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัจดัเกบ็เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ แบบที่ 1 

(ขนาด 36U) วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ตู ้ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว วทิยาลยัสงฆ์

ชยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 5 88,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 5 115,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ช่อง   วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: ฮารด์ดสิคภ์ายนอก  วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิ ต าบลนาฝาย 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตวั 2 20,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,650,000                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิต าบลนา

ฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ งาน 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์ วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิต าบลนาฝาย 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง  วทิยาลยัสงฆช์ยัภูม ิต าบล

นาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูมิ งาน 1 800,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 261,914,100              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 8,625,100                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 8,625,100                 

 สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 8,625,100                 

งบอดุหนุน 8,625,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,625,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 8,625,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,748,000                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 2,748,000                 

โครงการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคตามยทุธศาสตรภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,748,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,748,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาพื้นที่ระดบัภาคตามยทุธศาสตร์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โครงการ 0 2,748,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 30,096,900                

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,096,900                

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,096,900                

งบรายจ่ายอื่น 30,096,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 0 30,096,900                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,760,000                 

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 5,760,000                 

ผลติพยาบาลเพิม่ 5,760,000                 
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งบอดุหนุน 5,760,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,760,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายส าหรบัผลตินกัศึกษาพยาบาลเพิม่ 0 5,760,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 99,717,700                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 99,717,700                

รายการบคุลากรภาครฐั 99,717,700                

งบบคุลากร 19,912,600                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 12,376,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 20 11,493,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 7 470,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 6 412,200                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 7,536,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว อตัรา 1 306,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 26 7,230,100                    

งบด าเนินงาน 5,746,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,746,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 8 438,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 14 2,756,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 3 201,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 3 201,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 27 243,000                      

งบอดุหนุน 74,058,900                

เงนิเดอืน 70,911,700                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 164 70,626,100                   

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 2 285,600                      

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 3,147,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 19 3,147,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 114,966,400              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 12,648,600                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 12,648,600                

งบด าเนินงาน 4,013,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,124,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 124,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,000,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 889,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 425,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 163,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 300,000                      

งบลงทนุ 8,635,000                 

ครุภณัฑ์ 5,485,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,485,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุคณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

ประจ าอาคารเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ งาน 1 930,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑฐ์านขอ้มูลวารสารออนไลน ์ต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 780,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ฏบิตัิการสาธารณสุขชมุชน ต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบออโตเมชัน่เพือ่พฒันานกัศึกษา

วศิวกรรมศาสตรก์า้วสู่ประเทศไทย 4.0 ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 2,175,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,150,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าโรงเรียนการเพาะเลี้ยงพชื อนุรกัษแ์ละเพาะพนัธุ์

ประจ าถิน่จงัหวดัชยัภูมจิากป่าสู่หอ้งเรียนมชีวีติ  ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง งาน 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานและหอ้งประชมุสถาบนัวจิยัและพฒันา

ประกอบอาคารคณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ งาน 1 2,650,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 79,272,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 79,272,000                

งบด าเนินงาน 2,728,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,839,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 149,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,690,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 889,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 425,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 163,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 300,000                      

งบลงทนุ 76,043,500                

ครุภณัฑ์ 17,010,500                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 17,010,500                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านสวน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ถตดัหญา้แบบนัง่ขบั ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ คนั 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนคณะบริหาร ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 720,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊และอปุกรณ์ต่อพ่วง ต าบลนา

ฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 219,900                      

รายการระดบัที1่: ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุซอ่มบ ารุงเครือขา่ยใยแกว้น าแสงมหาวทิยาลยัราชภฏั

ชยัภูม ิต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ซอรฟ์แวรล์ขิสทิธิ์ส  าหรบัสถานศึกษา ต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 963,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดภายในหอ้งสมดุ ต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 257,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑพ์รอ้มติดต ัง้เครื่องปรบัอากาศอาคารเรียนรวม 

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ งาน 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยประจ าอาคาร ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ระบบ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านประชาสมัพนัธ ์ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 2,583,500                    
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รายการระดบัที1่: ระบบ Data Center มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ ต าบล

นาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 2,070,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบเครือขา่ยประจ าอาคารเรียน

วศิวกรรมศาสตร ์(9 ชัน้) ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 2,240,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,033,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,272,700                   

รายการระดบัที1่: ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพีบริหารธุรกจิเพือ่การ

ท่องเที่ยวและบริการ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 30,896,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถส าหรบันกัศึกษา ต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ งาน 1 6,376,200                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง High Mash ต าบลนาฝาย 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ งาน 1 2,400,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,980,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ งาน 1 5,980,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,221,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนไมโครทชิชิง่ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ งาน 1 2,221,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,159,100                   

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตภายในมหาวทิยาลยั ต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ งาน 1 9,983,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้รอบมหาวทิยาลยั ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ งาน 1 1,176,100                    

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 500,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,030,000                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,030,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,030,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,030,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 22,015,800                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 22,015,800                

งบด าเนินงาน 2,085,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,485,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 81,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,404,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 600,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 400,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 103,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 96,000                        

งบลงทนุ 19,930,000                

ครุภณัฑ์ 19,930,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 19,930,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุหุ่นฝึกทกัษะส าหรบัการเรียนการสอนใน

รูปแบบ SMART CLASSROOM ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุระบบปฏบิตัิการส าหรบัการเรียนการสอนใน

รูปแบบ SMART CLASSROOM  ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 1 9,980,000                    
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มหาวทิยาลยัราชภฏับรุีรมัย์ 3,292,800                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 3,292,800                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 3,292,800                 

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 3,292,800                 

งบบคุลากร 3,292,800                 

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 3,292,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 49 3,292,800                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 132,365,500               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 132,087,600              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 121,700,600              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 2,284,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 2,284,000                 

งบลงทนุ 2,284,000                 

ครุภณัฑ์ 2,284,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,284,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

นาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยไร่ ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลคอนสวรรค ์ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลเกษตร

สมบูรณ์ ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ต าบล

บา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 

ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลเกษตร

สมบูรณ์ ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเป้า ต าบลบา้นเป้า อ าเภอเกษตร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเป้า ต าบลบา้นกอก อ าเภอจตัุรสั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า สถานีอนามยัเฉลมิ

พระเกยีรติหนองบวัโคก ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติหนองบวัโคก ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ

หนองบวัโคก ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) สถานี

อนามยัเฉลมิพระเกยีรติหนองบวัโคก ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติหนองบวัโคก ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติหนองบวัโคก ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติหนองบวัโคก ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุชมุแสง ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุชมุแสง ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนอง เครื่อง 1 70,000                        

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 1,136,000                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 1,136,000                 

งบลงทนุ 1,136,000                 

ครุภณัฑ์ 1,136,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 160,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติข ัน้สูง (ALS) เด็กทารก พรอ้มเครื่อง

จ าลองคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลชยัภูมิ

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ตวั 1 160,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 976,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพออกจอจากกลอ้งส่องตรวจ 

(Rigid Telescope) ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลชยัภูม ิ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ ์(NST) ชนิดครรภแ์ฝด

 ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้

คลนิิกโรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจชนิด 12 lead ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 4 ตา ส าหรบัมอง 2 คน ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง กลอ้ง 1 166,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 118,280,600              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 118,280,600              
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งบลงทนุ 118,280,600              

ครุภณัฑ์ 35,700,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 28,600,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนผ์่าตดั หูคอจมูก พรอ้มระบบโฟกสัดว้ย

ไฟฟ้าและกลอ้งผูช่้วย โรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ กลอ้ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้สลายน่ิวดว้ยเลเซอร ์โรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 4,650,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดัสูง

พรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัสูง โรงพยาบาลชยัภูมิ

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง 

โรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100 %แบบเจาะแกซ๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลเนินสงา่ ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 790,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเปิดกระโหลกศีรษะ โรงพยาบาลชยัภูม ิต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบ

คมชดั โรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 2,560,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะปสัสาวะและท่อไต โรงพยาบาล

ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาโรคจอประสาทตาดว้ยแสงเลเซอรแ์บบแพท

เทนิ โรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 4,000,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลเทพสถติ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลคอนสาร ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 3,550,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 82,580,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 82,580,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารคลอดและผ่าตดั เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 8,367 ตารางเมตร โรงพยาบาลชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 56,251,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลซบัใหญ่ ต าบลซบัใหญ่ 

อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 8,995,300                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลแกง้ครอ้ ต าบลช่องสามหมอ 

อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 17,334,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,908,800                 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 6,908,800                 
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การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6,908,800                 

งบด าเนินงาน 2,428,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,428,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 271,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 1,357,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 800,000                      

งบลงทนุ 4,480,000                 

ครุภณัฑ์ 4,480,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,680,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลคอนสววรค ์ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลภูเขยีว ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลจตัุรสั ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลแกง้ครอ้ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 800,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยบง

เหนือ ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

แกง้ยาว ต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ฝาย ต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุ

เลาะ ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เหมอืดแอ่ ต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ขาม ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โคกเพชร ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยแย ้

 ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายาง

กลกั ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมโคกสะอาด ต าบล

โคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

คู ต าบลหนองคู อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

สงัข ์ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลคอนสาร (ศสช.คอนสาร) 

ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาด

ชมุพล ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

ฉิม ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ากูบ

 ต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,478,200                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,478,200                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 3,478,200                 

งบลงทนุ 3,478,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,478,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,478,200                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเนินสงา่ ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอหนองบวัแดง ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอภกัดชีมุพล ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 1,159,400                    

กรมควบคุมโรค 277,900                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 53,100                     

โครงการเร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย วณัโรค และยตุปิญัหาเอดส์ 53,100                     

เร่งรดัก าจดัโรคไขม้าลาเรีย 53,100                     

งบลงทนุ 53,100                     

ครุภณัฑ์ 53,100                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 53,100                        

รายการระดบัที1่: กบัดกัริ้นฝอยทราย (DCD light trap) ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ ชดุ 5 24,500                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางอปุกรณ์ส าหรบัเลี้ยงลูกน า้ ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อ

น าโดยแมลงที่ 9.1 ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 4 26,400                        

รายการระดบัที1่: อ่างลา้งอปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการ ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน า

โดยแมลงที่ 9.1 ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 1 2,200                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 224,800                   

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 224,800                   

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 197,800                   

งบลงทนุ 197,800                   

ครุภณัฑ์ 64,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน า

โดยแมลงที่ 9.1 ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 64,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 133,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 133,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดย

แมลงที่ 9.1 ชยัภูม ิต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ หลงั 1 133,000                      

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 27,000                     

งบลงทนุ 27,000                     

ครุภณัฑ์ 27,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชยัภูม ิต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 3 27,000                        

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 21,598,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 21,598,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 21,598,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 20,212,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 20,212,000                

งบอดุหนุน 20,212,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,212,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัชยัสามหมอ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัทรงศิลา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 1,660,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งแสงอรุณ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนทอง ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนแพง ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นโนนทนั ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจนัทรงัษ ีต าบลหนองขาม อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธสิตัว ์ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประดู่คงคาวนาราม ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่ายางค า ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอรุณคงคาวนาราม ต าบลเก่ายา่ด ีอ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนธาตุงาม ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพรมใต ้ต าบลผกัปงั อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอดุมสมประดษิฐาราม ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 66,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพากร ต าบลกดุยม อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นตะลอมไผ่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหว้ยยางด ีต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองโกทอง ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซบัสมบูรณ์สวา่งธรรม ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นโคกอนุ ต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัอา้ยโพธิ์ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกกระเบื้อง ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัช่องส าราญ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสม้โฮง ต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับงึศรีษะกญุชร ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าศาลา ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับงึบริบูรณ์ ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุตาลาด ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสองหอ้ง ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่ายาง ต าบลลุม่น า้ช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าวมิตุิธรรม ต าบลท่ากูบ อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปทุมวนั ต าบลบา้นโสก อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งนามน ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองเตย ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยม่วง ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริมงคล ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดาวเรือง ต าบลหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่ส าราญ ต าบลถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 166,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัภูนกเขยีว ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสงอรุณ ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เลยีบน า้ไหล ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองลูกชา้ง ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีวเิศษประชานิมติ ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองโดนเทพนิมติ ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคงคาสมีาเดมิ ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสายทอง ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกขาม ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรฐัถวิลัย ์ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าชยัมงคล ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะม่วง ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าบา้นพลงั (ธ) ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริชยัมงคล (ธ) ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่ารตันบุญญาราม (ธ) ต าบลตลาดแรง้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศรทัธาธรรม (ธ) ต าบลบา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสวา่ง (ธ) ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นปากช่อง (ธ) ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศรีสุขอดุมศกัดิ์ (ธ) ต าบลเกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัชยัสามหมอ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,800,000                    

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 986,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 986,000                   

งบอดุหนุน 986,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 986,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัโพธิ์ 

ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 986,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   



156 / 171

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมประจกัษว์ทิยานุสรณ์ ต าบลชยัสามหมอ อ าเภอแกง้ครอ้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมชยัภูมพิทิกัษ ์(ผาเกิ้ง) ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง 

จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 200,000                      

หน่วยงำนของศำล 77,066,600                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 77,066,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 77,066,600                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 77,066,600                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 77,066,600                

งบรายจ่ายอื่น 77,066,600                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัชยัภูม ิขนาด 12 

บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 75,735,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัชยัภูม ิ

ขนาด 12 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลนา

ฝาย อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,331,600                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 15,535,200                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัชยัภูม ิต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัชยัภูม ิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 15,400,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 15,400,000                

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 15,400,000                

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 15,400,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,400,000                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร สตจ.ชยัภูม ิพรอ้มบา้นพกัและ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 15,400,000                   
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รฐัวิสำหกจิ 120,658,500               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 3,413,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 250,000                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 250,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 250,000                   

งบอดุหนุน 250,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 500 250,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,163,000                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,163,000                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,890,000                 

งบอดุหนุน 2,890,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 1100 2,890,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 273,000                   

งบอดุหนุน 273,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 273,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัชยัภูมิ ไร่ 50 273,000                      

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 29,571,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 29,571,500                

โครงการตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตั ิบริเวณจดุตดัทางรถไฟ 29,571,500                

ตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 29,571,500                

งบลงทนุ 29,571,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,571,500                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,571,500                   

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลโคกเพชรพฒันา อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั แห่ง 1 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลหนองบวัใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ    ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 4,224,500                    

การประปาส่วนภูมภิาค 87,674,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 87,674,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 87,674,000                

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 85,333,000                
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งบลงทนุ 85,333,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,333,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,333,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขา

ชยัภูม-ิ(บา้นเขวา้) อ าเภอเมอืงชยัภูม-ิบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 85,333,000                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 2,341,000                 

งบลงทนุ 2,341,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,341,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,341,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหวันา หมู่ 6 (ซอยตรง

ขา้มวดับา้นหวันา) ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 162,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นขวานอ้ย หมู่ 1 (ซอย

ขา้งโรงสทีางไปหนองตาด า) ต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหนองโสน หมู่ 15 

(ทางไปบา้นคาเซ) ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 405,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นผอื (ซอยตะวนัตก

ศาลา SML ไปบา้นโนนม่วง) ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 221,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหญา้นาง หมู่ 2 ต าบล

บา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นโนนโก หมู่ 10 ต าบล

บา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 87,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นตลาด หมู่ 1 ต าบลกดุ

น า้ใส อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 283,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นยาง หมู่ 1 ถนนแจง้

สวา่ง ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหนองโก หมู่ 10 

ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นนาหนองทุ่ม (ถนน

ประชาร่วมมติร -บา้นนกเขาทอง) หมู่ 12, 14 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นส าราญ หมู่ 8 ต าบล

ศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 241,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 327,862,900               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 68,293,500                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 68,293,500                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติปศุสตัวน์ครชยับรุินทรค์รบวงจร 1,166,400                 

พฒันาการแปรรูปและจ าหน่ายเน้ือสตัว ์ 1,073,600                 

งบด าเนินงาน 1,073,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,073,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 82,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 991,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดังานแสดงสนิคา้พฒันาการแปรรูปและ

จ าหน่ายเน้ือสตัว ์ 0 991,600                      

พฒันาศกัยภาพอาสาปศุสตัว ์ 92,800                     

งบด าเนินงาน 92,800                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 76,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 76,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 16,000                        

โครงการพฒันาการเกษตรและอาหารปลอดภยั กลุ่มนครชยับรุินทร์ 28,953,300                

ส่งเสริมการจดัท ามาตรฐานอาหารและสนิคา้เกษตรแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการ 

SME ในเขตนครชยับรุินทร์ 2,240,600                 

งบด าเนินงาน 2,240,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,240,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 420,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 676,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 676,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 811,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 570,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 211,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจในเกณฑม์าตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร และเกณฑ์

แนวทางปฏบิตัิที่ดใีนการผลติผลติภณัฑอ์าหาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเลม่รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ

ร่วมแกไ้ขในลกัษณะ on site solving ใหแ้ก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการ

 จนสามารถยืน่ขอเครื่องหมายรบัรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได ้ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 198,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

ส่งเสริมการน านวตักรรมและองคค์วามรูม้าสนบัสนุนการผลติและการแปรรูปสนิคา้

ทางการเกษตรอยา่งครบวงจร 2,932,800                 

งบด าเนินงาน 2,932,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,932,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 456,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 825,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 825,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 874,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 684,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 662,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าคู่มอืการท าเกษตร 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าระบบฐานขอ้มูลเกษตรกร 0 402,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท า Application ส าหรบัการท าการเกษตร 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก คน 0 50,000                        

พฒันานวตักรรมเกษตรอาหารปลอดภยั กลุ่มนครชยับรุินทร์ 2,279,900                 

งบด าเนินงาน 2,279,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,279,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 576,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 356,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 356,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,017,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายรถตูป้รบัอากาศ จ านวน 12 ที่น ัง่ 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายพฒันาระบบ AR Code 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าหนงัสอืสงัเคราะหแ์ละรวบรวมผลงาน

การพฒันานวตักรรมเกษตรอาหารปลอดภยักลุม่นครชยับุรินทร์ 0 13,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก คน 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 108,000                      

การพฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร 21,500,000                

งบลงทนุ 21,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารบงัคบัน า้ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้หว้ยทราย 

ต าบลบา้นชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารบงัคบัน า้ร่องกระดนั บา้นหนองบวัพรม 

ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 4,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพอ่างเกบ็น า้บา้นหนองไผ่ลอ้ม (ท่าขาม) 

บา้นหนองไผ่ลอ้ม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 8,000,000                    

โครงการพฒันาและส่งเสริมอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในกลุ่มจงัหวดันครชยับรุินทร์ 36,750,000                

ยกระดบัมาตรฐานและพฒันาเสน้ทางและสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่การทอ่งเทีย่ว 35,650,000                

งบลงทนุ 35,650,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,650,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 28,150,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นนาเจริญ - อ่าง

เกบ็น า้ล  าสะพงุ (โครงการพระราชด าริอ่างล  าสะพงุ) ต าบลหนองแวง อ าเภอ

หนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 

0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1.900 กโิลเมตร สายทาง 1 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง

หมายเลข 225 - แยก ทช.ชย. 3019  อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิผวิ

จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่ สายทาง 1 18,200,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement 

In - Place Recycling) สายบา้นหนองบวัแดง - บา้นโหลน่ อ าเภอหนองบวั

แดง จงัหวดัชยัภูม ิผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.00 - 

1.00 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 2.500 กโิลเมตร สายทาง 1 7,500,000                    

พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วนครชยับรุินทร์ 1,100,000                 

งบด าเนินงาน 1,100,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้าย พฒันาต่อยอดผลติภณัฑท์างวฒันธรรมเพือ่ 0 1,100,000                    
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โครงการการพฒันานวตักรรมการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑไ์หมกลุ่มจงัหวดันครชยั

บรุินทรแ์บบครบวงจร 294,300                   

เพิม่ศกัยภาพการผลติเสน้ไหมใหไ้ดม้าตรฐาน มกษ. 8000 224,400                   

งบด าเนินงาน 224,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 224,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 132,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 132,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการประชมุ เพิม่

ศกัยภาพการผลติเสน้ไหมใหไ้ดม้าตรฐาน มกษ. 8000 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก คน 0 40,000                        

การพฒันายกระดบัผลติภณัฑผ์า้ไหมใหไ้ดม้าตรฐาน มผช. 69,900                     

งบด าเนินงาน 69,900                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 69,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 22,700                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 22,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

โครงการพฒันานวตักรรมภูมปิญัญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่สู่การสรา้งรายไดใ้หผู้สู้งอายุ

ในชมุชน 1,129,500                 

นวตักรรมการพฒันาภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 1,129,500                 

งบด าเนินงาน 1,129,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,129,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 37,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 211,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 177,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 746,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายออกแบบนวตักรรมหลกัสูตรอาชพีชมุชน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายพฒันานวตักรรมหลกัสูตรอาชพีชมุชน 0 509,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม

นวตักรรมการพฒันาภูมปิญัญาสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

จงัหวดัชยัภูมิ 259,569,400              
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 259,569,400              

การพฒันาดา้นสงัคม 17,931,800                

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็และเยาวชนในครอบครวัแหวง่กลาง 6,491,800                 

งบด าเนินงาน 6,491,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,491,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 825,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,911,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 259,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 52,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,773,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,773,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 793,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 77,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 979,700                      

โครงการพฒันาประชาชนและชมุชน 1,440,000                 

งบด าเนินงาน 1,440,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 211,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 240,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธก์ารจดังาน 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 12,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 13,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 189,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 255,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 255,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 539,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 539,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 154,600                      

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 7,274,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 7,274,000                 

งบลงทนุ 7,274,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,274,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,274,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝ่ายหนิหนีบ บา้นภูสองช ัน้ หมู่ที่ 9 ต าบลเก่ายา่ดี

 อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูม ิกวา้ง 22.95 เมตร ยาว 32.00 เมตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ก ัน้ล  าหว้ยเมอืงตอนลา่ง บา้นคูเมอืง 

หมู่ที่ 14 ต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงาน 

576.88 ตารางเมตร กวา้ง 19.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สนัฝายกวา้ง 4.00 

เมตร สูง 2.50 เมตร คอนกรีต หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ล  าหว้ยเดื่อ

(ตอนกลาง) บา้นนาอดุม หมู่ที่ 12 ต าบลกดุชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง 

จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงาน สนัฝายสูง 2.50 เมตร ความกวา้งฝาย 20.00 แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คลองเจาะ หมู่ที่ 11 บา้นวงัทอง ต าบล

ถ า้ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงาน ขนาดสนัฝายกวา้ง

 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สูงเฉลีย่ 2.20 เมตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ล  าหว้ยระเหว 

พรอ้มขดุลอกหนา้ฝาย บา้นหนองคลอง หมู่ที่ 5 ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอ

หนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงาน กวา้ง 30.00 เมตร ยาว 80.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 7,200 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 674,000                      

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 2,395,000                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 136,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 65,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 13,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 52,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 584,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 584,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 94,000                        

โครงการเสริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัและการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 706,600                   

งบด าเนินงาน 706,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 706,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 16,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 124,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 263,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 63,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,800                         

โครงการสรา้งและพฒันากลไกเครือขา่ยการขา่วเพือ่ความม ัน่คงปลอดภยัในหมูบ่า้น/

ชมุชน 688,400                   

งบด าเนินงาน 688,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 688,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 69,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 4,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 213,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 136,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 77,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 314,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 314,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 42,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 32,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 188,364,500              

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการผลติและบริการ 152,762,200              

งบลงทนุ 152,762,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 152,762,200                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 29,677,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้ล  าหว้ยหมาตาย บา้นกดุขอนแก่น ต าบล

บา้นเพชร อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูม ิขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 3.00 แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้บา้นหนองไผ่ บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 4 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิความยาว 1,700.00 เมตร 

พรอ้มอาคารประกอบ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหางเรียง 

บา้นหางเรียง ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้หว้ยวงัโปร่ง บา้นพรมเหนือ หมู่ที่ 10 

ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูม ิขนาดกวา้ง 2.60 เมตร ทอ้ง

คลองกวา้ง 1.00 เมตร ลกึ 1.20 เมตร ยาว 4,600 เมตร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้เพือ่การเกษตร บา้นหนองไผ่นอ้ย หมู่

ที่ 11 ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงานขนาด

ปากกวา้ง 2.00 เมตร กน้คลองกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.10

 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.00 เมตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งพระ 

ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 2.60 

เมตร ทอ้งคลองกวา้ง 1.00 เมตร ลกึ 1.20 เมตร ยาว 4,600 เมตร แห่ง 1 4,590,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้เพือ่การเกษตรเหมอืงหนองไผ่ลอ้ม 

บา้นไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลลุม่ล  าช ีอ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิขนาดกวา้ง 1.50

 เมตร ลกึ 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 537.00 เมตร พรอ้มอาคาร แห่ง 1 3,087,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,832,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง2389

 บา้นก่าน - บา้นก่านสามคัคี หมู่ที่ 3 ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้ครอ้ 

จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 0.554 กโิลเมตร สายทาง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น บา้น

หนองดนิด า หมู่ที่ 8 ต าบลหนองคู (ช่วงบา้นนายเชย งามด ี- ถนนโคกไมล้ม้

 ต าบลหนองสงัข)์ อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูม ิกวา้ง 5.00 เมตร ยาว สายทาง 1 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองบวัรอง-

บงึละหาน (หนองหนิต ัง้) หมู่ที่ 10 บา้นหนองบวัรอง ต าบลหนองบวัใหญ่ 

อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูม ิกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 634.00 เมตร หนา 0.15 สายทาง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นท่าพทุรา (ช่วง

บา้นนายแปลก ฤทธิ์ก าลงั - บา้นนางจฑุารตัน ์ด าเอีย่ม) หมู่ที่ 2 ต าบลกะ

ฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูม ิกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา สายทาง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากบา้นหนองตอ - 

บา้นดอนเปลา้ หมู่ที่ 5 บา้นหนองตอ ต าบลรงังาม อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั

ชยัภูม ิระยะทาง 773.{{LF}}00 เมตร สายทาง 1 2,460,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นศาลา หมู่ที่ 4 

ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร สายทาง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนองแวงเชือ่ม

ถนนลาดยางสายโนนดนิจี-่หนองขาม บา้นหนองแวง หมู่ที่ 8 ต าบลโอโล 

อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงาน กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 931.00 สายทาง 1 2,335,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองหญา้

รงักา หมู่ที่ 10 (ซอยตรงขา้มศูนยก์ารเรียนรู)้ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงานกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลกึ สายทาง 1 907,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 55,084,400                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพหนองน า้โคกหนิขาว บา้นดงบงั ต าบล

ลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิขดุลอกตะกอนดนิ 230,000 

ลูกบาศกเ์มตร อาคารท่อรบัน า้ขนาดศูนยก์ลาง 1.00 เมตร จ านวน 2 แถว แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิอ่างโคกหนิเกิ้งพรอ้มอาคารประกอบ บา้นหนองคู 

ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิอ่างเกบ็น า้หว้ยยายเหมน็ บา้นแกง้ ต าบลบา้นแกง้ 

อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูม ิขดุลอกตะกอนดนิ 205,000 ลูกบาศกเ์มตร 

อาคารท่อรบัน า้ขนาดศูนยก์ลาง 1.00 เมตร จ านวน 2 แถว แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองปลาซวิพรอ้มอาคารประกอบ บา้นโคกเจริญ

ชยั ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแกม้ลงิสระน า้โป่งสงัข ์บา้นโนนสม้กบ หมู่ที่ 3 

ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงาน กวา้งเฉลีย่ 45.00 

เมตร ยาวเฉลีย่ 170.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 4.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้คลองอสีานเขยีวบา้นโปร่ง

มชียั บา้นโปร่งมชียั หมู่ที่ 7 ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดั

ชยัภูม ิปริมาณงาน กวา้ง 16.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลกึ 3.00 เมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,600 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 981,400                      

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้บา้นหนองกก หมู่ที่ 8 

ต าบลบา้นเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูม ิปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 17,341 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,949,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้คลองจอมแกว้ บา้นหนอง

ใหญ่ หมู่ที่ 7 บา้นหนองบวั หมู่ที่ 11 บา้นบุฉนวน หมู่ที่ 6 ต าบลซบัใหญ่ 

อ าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงาน กวา้ง 18.00 เมตร ยาว 3,500 

เมตร ลกึ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 134,900 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็กกัน า้หนองนาแซง บา้นหนิลาด 

หมู่ที่ 3 ต าบลสามสวน อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูม ิกวา้ง 35.00 เมตร 

ยาว 370.00 เมตร ลกึ 2.50 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,438 แห่ง 1 1,220,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็กกัน า้ (เปิดทางน า้หว้ยนกเอี้ยง) 

หมู่ที่ 15 บา้นสมีาทอง - หมู่ที่ 13 บา้นหวันานคร (ช่วงปากน า้อ่างบา้นแท่น-

ปากน า้หว้ยนกเอี้ยง) ต าบลบา้นแท่น อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูม ิกวา้ง 

15.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.50 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่ แห่ง 1 1,471,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้ (คลองกะบาก) บา้นลาด

ไทรทอง หมู่ที่ 4 ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณ

งานลกึเฉลีย่ 3.50 เมตร ปริมาตรดนิขดุ 17,157 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,393,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้คลองโป่ง หมู่ที่ 13 บา้น

ราษฎรภ์กัด ีต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภูม ิปริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 32,480 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,451,000                    
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รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้คลองบา้นป่าขา้ว หมู่ที่ 13

 ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงาน ขนาดปาก

คลองกวา้งเฉลีย่ 18.00 เมตร กน้คลองเฉลีย่ 12.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้หว้ยวงัแร่ บา้นคลอง

สระแกว้ หมู่ที่ 17 ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูม ิ

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,080 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,694,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้บา้นโคกไค หมู่ที่ 5 ต าบล

วะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงาน ขนาดปากคลองกวา้ง

เฉลีย่ 12.00 เมตร กน้คลองเฉลีย่ 6.00 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร ขดุลกึ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้โดยการขดุลอกหว้ยวงัเต่า

ตอนกลางและตอนบน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอ

หนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูม ิปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,930 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,287,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้ ล  าหว้ยตะโก บา้นโนน

ส าราญ หมู่ที่ 7 ต าบลวงัตะเฆ่ อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณ

งานกวา้ง 16.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร  ลกึ 1.00 เมตร แห่ง 1 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้ล  าหว้ยยางบ่าตอนบน 

บา้นยางบ่า หมู่ที่ 3 (ใตอ่้างกระโดน) เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงชยัภูมิ

 จงัหวดัชยัภูม ิปริมาณงานกวา้ง 18.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ลกึ 3.00 

เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,250 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้คลองส่งน า้ล  าน า้ก า่-บา้น

โนนขนุทพิย ์หมู่ที่ 7 ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูม ิ

ปริมาณงาน กวา้งเฉลีย่ 65.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.50 เมตร

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 49,875 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้อ่างเกบ็น า้ไทย-นิวซแีลนด์

 บา้นหลบุเพก็ หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูม ิ

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 26,500 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้หนองแวง หมู่ที่ 9 ต าบล

โอโล อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูม ิขดุลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร ปริมาณดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 51,136 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,529,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเกบ็น า้หนองผกัแวน่ บา้นตอ้น 

หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูม ิปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 28,120 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,549,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 43,168,500                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีpavement 

in-place recycling) สายบา้นนายางกลกั - บา้นหนองใหญ่ ต าบลนายาง

กลกั อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 3.800 กโิลเมตร สายทาง 1 8,160,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีpavement 

in-place recycling) สายบา้นแท่น - บา้นวงัหนิ ต าบลบา้นแท่น อ าเภอ

บา้นแท่น จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 2.805 กโิลเมตร สายทาง 1 9,310,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีpavement 

in-place recycling) สายบา้นนาสดีา - บา้นนาคานหกั ต าบลบา้นเดื่อ,กดุ

ชมุแสง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 2.850 กโิลเมตร สายทาง 1 9,650,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีpavement 

in-place recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - บา้นหว้ยน า้ค า 

ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 2.500 กโิลเมตร สายทาง 1 9,450,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมสรา้งผวิทางแอสฟลัติกกรีตเสริมเหลก็ สายสาม

แยกบา้นดอนดู่ หมู่ที่ 5 ไปทางถนนบา้นเต่าใต ้บา้นเต่าใตห้มู่ที่ 13 ต าบล

บา้นเต่า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 1.050 กโิลเมตร สายทาง 1 1,600,000                    
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รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีpavement 

in-place recycling) หมู่ที่ 5 สายบา้นทามจานถงึถนนชยัภูม ิ- สคีิ้ว ต าบล

หนองบวัโคก อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 1.177 กโิลเมตร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 11

 - หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิกวา้งเฉลีย่ 

4.00 เมตร ยาว 1,728 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร สายทาง 1 1,998,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองคูขาด

 บา้นหนองคูขาด ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิความยาว 

1,610.00 เมตร พรอ้มอาคารประกอบและซอ่มแซมคลองดาดคอนกรีต  แห่ง 1 12,000,000                   

โครงการพฒันาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 8,829,300                 

งบด าเนินงาน 8,829,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,829,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,085,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,788,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 0 483,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 472,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 1,689,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 143,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 537,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 124,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 412,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,702,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,702,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 586,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 115,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 73,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,941,100                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติสนิคา้เกษตร 13,570,400                

งบด าเนินงาน 10,025,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,025,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 107,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 919,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายติดตามประเมนิผลโครงการ 0 615,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 64,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 32,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายผลติบรรจภุณัฑ์ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งไถปรบัพื้นที่ปลูกขา้วไร่หอมดง 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 244,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 214,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 796,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 796,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 4,942,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,662,800                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 59,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 166,000                      

งบลงทนุ 3,545,000                 

ครุภณัฑ์ 45,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจภุณัฑสู์ญญากาศ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 45,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้โซลา่เซลล ์พรอ้มหอถงัสูง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิ

อ าเภอคอนสวรรค ์อ าเภอบา้นแท่น อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2,500 วตัต์ ชดุ 5 3,500,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติสนิคา้ปศุสตัว ์ 7,695,200                 

งบด าเนินงาน 4,323,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,323,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 434,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 825,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 0 389,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธก์ารจดังาน 0 79,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 37,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 600                           

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 19,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายติดต ัง้อปุกรณ์และระบบไฟฟ้า แห่ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 561,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 112,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 449,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 660,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 660,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 57,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 171,500                      

งบลงทนุ 3,372,000                 

ครุภณัฑ์ 2,442,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,442,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัยอ่ยหญา้ ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั เครื่อง 8 384,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัฟาง ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหาร TMR ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพชือาหารสตัว ์ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: รถพ่วงบรรทุกหญา้ ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดั คนั 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัฟาง ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: สายพานล าเลยีง ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 180,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอลส าหรบัช ัง่น า้หนกัสตัวม์ชีวีติ ต าบลกะฮาด

 อ าเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูมิ เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ ถงั 20 200,000                      

รายการระดบัที1่: คีมตอนโค-กระบอืเพศผู ้ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ 

จงัหวดัชยัภูมิ อนั 16 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่เน้ือ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 45,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 930,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 530,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 2,500 วตัต ์จ านวน 1 ชดุพรอ้มถงัเกบ็น า้ ต าบลหนองขาม อ าเภอคอน

สวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 530,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: โรงเรือนผลติอาหารสตัว ์ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสงา่ หลงั 1 400,000                      

โครงการการเพิม่ศกัยภาพการแปรรูปสนิคา้เกษตร 2,060,000                 

งบด าเนินงาน 820,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 820,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 515,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 27,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 8,600                         

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายออกแบบบรรจภุณัฑ์ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายผลติบรรจภุณัฑ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 28,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 28,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 104,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 104,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

งบลงทนุ 1,240,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,240,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้โรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์ต าบลนายางกลกั 

อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 1,240,000                    

โครงการพฒันาการตลาดสนิคา้เกษตรทกุระดบั 2,240,000                 

งบด าเนินงาน 2,240,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,240,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 838,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 638,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธก์ารจดังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 68,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายผลติบรรจภุณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายพฒันาตลาดเกษตรกรระดบัจงัหวดั 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าขอ้มูลสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ ์วดีทีศัน์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 349,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 65,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 284,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 357,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 357,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 26,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ 293,400                   

งบด าเนินงาน 293,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 293,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 4,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 84,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 69,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,500                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 92,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

โครงการสนบัสนุนและพฒันาการตลาดของเกษตรกร 914,000                   

งบด าเนินงาน 914,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 914,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 720,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 520,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 136,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 136,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 38,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 38,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 43,604,100                

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการการทอ่งเทีย่ว 29,280,000                

งบลงทนุ 29,280,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,280,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายในอทุยานแห่งชาติป่าหนิงาม ต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูมิ แห่ง 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,280,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีpavement 

in-place recycling) สายบา้นผาเบยีด - บา้นนาเกาะ ต าบลหว้ยยาง 

อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 1.300 กโิลเมตร สายทาง 1 4,550,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีpavement 

in-place recycling) สายบา้นไทรงาม - บา้นหนองแดงนอ้ย ต าบลโคกม ัง่

งอย,ต าบลบา้นโสก อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 2.875 สายทาง 1 9,740,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02360000 จงัหวดัชยัภมิู

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต (โดยวธิ ีpavement 

in-place recycling) สายบา้นยาง - บา้นกลาง ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูม ิระยะทาง 2.950 กโิลเมตร สายทาง 1 9,990,000                    

โครงการพฒันาการบริการดา้นการทอ่งเทีย่ว 1,885,900                 

งบด าเนินงาน 1,885,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,885,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 88,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 354,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 0 111,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 10,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัสถานที่ 0 103,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ที่ผ่านการ

พฒันาในรูปแบบตลาดประชารฐั 0 130,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 270,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 220,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 184,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 184,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,200                        

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมส าคญัจงัหวดัชยัภูมิ 12,438,200                

งบด าเนินงาน 12,438,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,438,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,440,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายจดัท าการประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดั

ชยัภูมแิละจดักจิกรรมส าคญัของจงัหวดัชยัภูมิ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหนิขาว 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีตีคลไีฟ 0 640,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีชา้ง 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจยีว 0 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีแห่ 0 640,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีถวาย

ทองเจา้พ่อพญาแลเทศกาลมะขามหวาน สบืสานต านานเมอืงภกัดี 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีทอด 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีไท 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสบืสาน

ศิลปวฒันธรรมสาวบา้นแต ้ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลหม า่

ของดคีอนสวรรค์ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลของดี 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายไหม 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสม้โอของดบีา้น 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายกจิกรรมสบืสานประเพณีงานเจา้พ่อพญาแล 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 540,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 258,200                      


