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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 5,733,372,234            

จงัหวดัมหาสารคาม 5,733,372,234            

ส านักนายกรฐัมนตรี 7,204,800                 

กรมประชาสมัพนัธ์ 7,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 7,000,000                 

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 7,000,000                 

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศ

ไทย ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ เอฟ.

เอม็. 1 กโิลวตัต์ ระบบ 1 7,000,000                    

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงการคลงั 2,916,000                 

กรมบญัชกีลาง 1,288,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,288,000                 

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 1,288,000                 

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 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 านกังานคลงัจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม คนั 1 1,288,000                    

กรมสรรพากร 1,628,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,628,000                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 1,628,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 1,628,000                 

งบลงทนุ 1,628,000                 

ครุภณัฑ์ 1,628,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั คนั 1 814,000                      

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

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดั คนั 1 814,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 18,864,800                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 34,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,000                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 16,000                     

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 16,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 18,500                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 18,500                     

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 18,500                     

งบลงทนุ 18,500                     

ครุภณัฑ์ 18,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นทบึ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

สถาบนัการพลศึกษา 18,830,300                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 7,130,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 7,130,000                 

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 7,130,000                 

งบลงทนุ 7,130,000                 

ครุภณัฑ์ 5,930,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,930,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 750,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงยมิสม์วย วทิยาเขตมหาสารคาม ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,700,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 11,700,300                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 8,390,600                 

งบลงทนุ 8,390,600                 

ครุภณัฑ์ 1,172,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 119,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 27,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 170,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 821,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาเซปกัตะกรอ้  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุบอล  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีากระบี่กระบอง  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,218,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,963,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและรางระบายน า้ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 5,963,400                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,255,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามตะกรอ้ชายหาด วทิยาเขตมหาสารคาม 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงยมิสยู์โด วทิยาเขตมหาสารคาม ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 855,000                      

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 974,700                   

งบลงทนุ 974,700                   

ครุภณัฑ์ 974,700                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 361,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 5 104,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม จอ 4 87,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 4 170,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 87,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 5 87,500                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 2,335,000                 

งบลงทนุ 2,335,000                 

ครุภณัฑ์ 2,335,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,230,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการเตน้ของหวัใจขณะออกก าลงักาย ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม กลอ้ง 3 105,000                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 3,036,300                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 3,036,300                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   
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การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,470,100                 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 2,470,100                 

พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน 2,470,100                 

งบด าเนินงาน 2,470,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,470,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการสรา้งอาชพีผูม้รีายได ้

นอ้ยและยากจนตามวถิคีวามพอเพยีง 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการนวตักรรมการพฒันา

ภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 1,178,900                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 446,864,200               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7,100                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,100                      

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 7,100                      

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 7,100                      

งบลงทนุ 7,100                      

ครุภณัฑ์ 7,100                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ

 A3  ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 7,100                         

กรมชลประทาน 357,545,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 103,750,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 250,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกร ในเขต โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบล

หนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 250,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 103,500,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 103,500,000              
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งบลงทนุ 103,500,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,500,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 103,500,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัพนงัก ัน้น า้ชเีก่า บา้นม่วง-ท่าตูม ต าบล

ท่าตูม อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ระยะทาง 5.078 กม. รายการ 0 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัพนงัก ัน้น า้ชใีหม่ บา้นท่าสองคอน  ต าบล

ท่าสองคอน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ระยะทาง 7.970 รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC. ต าบลนา

ทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม  ระยะทาง 12.132 กม. รายการ 0 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลองLMC. ต าบล

หนองซอน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม  ระยะทาง 5.003 กม. รายการ 0 11,500,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 209,222,500              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 108,222,500              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 108,222,500              

งบลงทนุ 108,222,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,222,500                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 108,222,500                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารระบายน า้ พนงัก ัน้น า้หว้ยคะคาง    ต าบล

เกิ้ง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ LMC กม.68+000 - 71+500  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลนาทอง

 อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารรบัน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยเชยีงค า ต าบลโนน

ราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัพนงัก ัน้น า้ A2 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

หนองหวาย  จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน  1  สาย ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีง

ยนื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 11,300,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารรบัน า้ อ่างเกบ็น า้เอกสตัยสุ์นทร ต าบล

หนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารรบัน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยประดู่ ต าบลบ่อใหญ่

 อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวาอ่างเกบ็น า้หนองบ่อ  

โครงการพฒันาลุม่น า้เสยีวใหญ่ ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดั รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 52,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 37,870,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิล  าน า้เสยีวใหญ่ช่วง กม.0+300  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อรบัน า้บา้นบมทุ่ง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมคนัดนิล  าน า้เสยีวใหญ่ ช่วงบา้นฝาง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม รายการ 1 820,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อรบัน า้ฝายบา้นโคกลีฝ่ ัง่ขวา กม.3+700  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมคนัดนิล  าน า้เสยีวใหญ่ ช่วงบา้นแดง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม รายการ 1 850,000                      



7 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานอาคารควบคุมระบบระบายน า้ฝายยาง

บา้นแดง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลหนองแสง 

อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 360,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานอาคารควบคุมระบบระบายน า้ฝายยาง

บา้นชาดหวัเรือ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลหวัเรือ 

อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 240,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 11R-LMC กม. 7+500 - 18+800  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 11R-LMC กม. 0+000 - 7+500  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 8  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลหวัขวาง อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายคลอง 12R-LMC  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายคลอง 11R-LMC  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกดนิตะกอนตกจมในคลองส่งน า้ ฝ่ายฯส่งน า้ที่ 6

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื 

จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 10R-L  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลเหลา่บวับาน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง LMC กม. 73+300 - 82+000  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลหนองซอน อ าเภอเชยีงยนื รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกดนิตะกอนตกจมในคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 8 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลหวัขวาง 

อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายคลอง 

1L,3L-12R-LMC  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลนา

ทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายคลอง 10R-LMC  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 9R-L และคลองแยกซอย

 จ านวน 2 สาย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลหนองบวั

 อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายคลอง 13R-LMC  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองแยกซอย 11R-LMC จ านวน 5 สาย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้คลองสาย 1L-RMC อ่างเกบ็น า้

แก่งเลงิจาน  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้หว้ยคะ

คาง  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 700,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้คลองสายใหญ่ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้

หนองกระทุ่ม  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายฝายบา้นติ้ว  โครงการ

ชลประทานมหาสารคาม ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้คลองฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้หว้ยขอน

สกั  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพสิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ RMC และ LMC อ่าง

เกบ็น า้หนองแกด า  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลแกด า อ าเภอ

แกด า จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ อ่างเกบ็น า้หนองไฮ  

โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่และสายซอย อ่างเกบ็น า้

หว้ยจอกขวาง  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลหนองแสง อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC อ่างฯหว้ยคอ้ กม.

14+000-22+000  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลเขวาไร่ อ าเภอ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ RMC อ่างฯหว้ยคอ้ กม.

0+050-6+100  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลหนองเมก็ 

อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ อ่างเกบ็น า้หว้ยประดู่  

โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ อ่างเกบ็น า้ร่องหวัชา้ง  

โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวดั รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้หว้ย

เชยีงค า  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้หว้ย

เชยีงค า  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารประกอบ LMC อ่าง

เกบ็น า้หนองบวั  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลโคกพระ อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบ RMC อ่าง

เกบ็น า้หนองบวั  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลโคกพระ อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบ LMC อ่าง

เกบ็น า้หนองเทวราช  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลเชยีงยนื 

อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบ RMC อ่าง

เกบ็น า้หนองเทวราช  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลเชยีงยนื 

อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกอ่างเกบ็น า้ ด าเนินการเอง รายการ 1 11,000,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้หว้ยคอ้  

โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้แก่งเลงิจาน

  โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้หนองบ่อ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื รายการ 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบาย 4R-D1  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลเขือ่น อ าเภอโกสุมพสิยั รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบาย 

1R-1R-4R-D1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลยางนอ้ย

 อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ล  าหว้ยเชยีงค า  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดั รายการ 0 2,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 61,000,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นแห่เหนือ 

ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 25,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 36,000,000                

งบลงทนุ 36,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองคูพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลนาทอง อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 0 36,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 40,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้หว้ยสามสตัย ์ต าบลเขวาใหญ่ 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 40,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 37,800,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 37,800,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 37,800,000                

งบลงทนุ 37,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,800,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 37,800,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองซอนพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลหนองซอน 

อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 31,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองแบกพรอ้มอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ต าบล

นาทอง  อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 6,800,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,773,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 6,773,000                 

การจดัการงานชลประทาน 6,773,000                 

งบลงทนุ 6,773,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,773,000                    
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ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 432,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 125,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

มหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 307,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,891,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 4,561,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื รายการ 0 445,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั 

โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม รายการ 0 3,559,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการชลประทาน .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดั รายการ 0 248,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขตโครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั รายการ 0 309,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 330,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ 

ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ฝายยางล าหว้ยวงัเลา โครงการชลประทาน

มหาสารคาม ต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 220,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ท  าการฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1 โครงการชลประทานมหาสารคาม ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาภายใน.โครงการ .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 0 950,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 869,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 869,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 869,000                   

งบลงทนุ 869,000                   

ครุภณัฑ์ 869,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์มหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์มหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 727,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 727,900                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 727,900                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 727,900                   
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งบลงทนุ 727,900                   

ครุภณัฑ์ 304,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 89,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 2 89,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑก์ารเกษตร 205,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่อากาศ ขนาด 5 แรงมา้ ต าบลแก่งเลงิจาน 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค ต าบลแก่งเลงิจาน 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 85,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 423,800                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 423,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปา ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 423,800                      

กรมปศุสตัว ์ 6,383,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,383,400                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 6,383,400                 

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 4,519,400                 

งบลงทนุ 4,519,400                 

ครุภณัฑ์ 4,519,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 68,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีง

ยนื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 3 68,100                        

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 าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,385,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคลปิ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั เครื่อง 1 35,400                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บไสก้รอก ขนาดความจ ุ100-250 กโิลกรมั  ต าบล

เชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 1,284,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,115,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารแนวนอน ขนาด 500 กก. พรอ้มชดุ

ล  าเลยีง ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ดนิ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื  จงัหวดั

มหาสารคาม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดั สบัพชือาหารสตัว ์หนา้กวา้ง 125 เซนติเมตร 

ชนิดติดทา้ยแทรคเตอร ์ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื  จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 795,000                      
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รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื  จงัหวดัมหาสารคาม คนั 1 1,100,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 102,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่วางพื้นสแตนเลส กนัน า้ 150 กโิลกรมั ต าบล

เชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 27,900                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ฝาทบึ ความจ ุ1,200 ลติร ต าบลเชยีงยนื อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 75,000                        

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 380,000                   

งบลงทนุ 380,000                   

ครุภณัฑ์ 380,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพชือาหารสตัว ์แบบ Single Chop ต าบลแวง

น่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 380,000                      

พฒันาอาหารสตัว ์ 1,468,000                 

งบลงทนุ 1,468,000                 

ครุภณัฑ์ 1,468,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 620,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที่ 2) ต าบลเชยีงยนื อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดรมัโมเวอร ์ขนาดหนา้กวา้ง 1.30 

เมตร ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 400,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 76,509,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 4,500,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 4,500,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 4,500,000                 

งบลงทนุ 4,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัมหาสารคาม ไร่ 8500 4,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,605,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 10,605,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 2,600,000                 

งบลงทนุ 2,600,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดัมหาสารคาม ไร่ 400 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดัมหาสารคาม ไร่ 300 600,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 7,750,000                 

งบลงทนุ 7,750,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,750,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,750,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัมหาสารคาม กลา้ 2800000 4,620,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัมหาสารคาม กลา้ 1500000 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1800 1,600,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัมหาสารคาม ไร่ 150 255,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 61,404,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 35,600,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 35,600,000                

งบลงทนุ 35,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,600,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนหวา่น อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนงวั อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเวยีงชยั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางสสุีราช อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสรา้งแซง่ อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแสน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 15 267,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสทีองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกู่สนัตรตัน ์อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงบงั อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนภบิาล อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมติรภาพ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุสวรรค ์อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุ อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุใสจ่้อ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลราษฎรเ์จริญ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลราษฎรพ์ฒันา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภารแอ่น อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงเตา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาสนีวล อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงเสอื อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวัสนัตุ อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงเมอืง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาภู อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแวงดง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองซอน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่บวับาน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่ดอกไม ้อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชืน่ชม อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางนอ้ย อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม บ่อ 20 356,000                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 25,804,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 25,804,000                

งบลงทนุ 25,804,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,804,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,804,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นหนองโป่ง หมู่ 13 ต าบลเชยีงยนื อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 9,954,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองนาหม่อง บา้นป่ากงุ หมู่ 1 ต าบลราษฎร์

พฒันา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองขาม บา้นหนองขาม หมู่ 9 ต าบลกา้มปู 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นหนองแกง้นอ้ย หมู่ 9 ต าบลแกง้แก 

อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 9,900,000                    

กรมวชิาการเกษตร 1,697,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,697,000                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 1,697,000                 

วจิยัและพฒันา 1,697,000                 

งบลงทนุ 1,697,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,697,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,697,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 1,697,000                    

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,188,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,188,300                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 2,188,300                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2,166,300                 

งบลงทนุ 2,166,300                 

ครุภณัฑ์ 2,166,300                    
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,136,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,300                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 22,000                     

งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด

 อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 22,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 937,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 937,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 937,000                   

บริหารจดัการ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม คนั 1 814,000                      

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวง

น่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัมหาสารคาม  

ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 3,800                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัมหาสารคาม  

ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนาคม 1,003,009,200            

กรมเจา้ทา่ 25,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 25,000,000                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 25,000,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงั 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัริมแม่น า้ช ีบริเวณวดัวาริ

นทราวาส ต.ท่าตูม อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม แห่ง 0 25,000,000                   

กรมการขนส่งทางบก 4,054,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,683,800                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 2,683,800                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 2,683,800                 

งบลงทนุ 2,683,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,683,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,899,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,899,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 784,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัมหาสารคาม สาขา

อ าเภอพยคัภูมพิสิยั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 784,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัมหาสารคาม ต าบล

แวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 607,464,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 306,314,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 18,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 29 ตอน หนองจกิ - หว้ยแอ่ง 

และสายทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลีย่งเมอืงมหาสารคาม จ. แห่ง 1 18,000,000                   
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โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 246,254,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 236,075,000              

งบลงทนุ 236,075,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 236,075,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 236,075,000                 

รายการระดบัที1่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 (บ.ท่าพระ) - มหาสารคาม 

จ.มหาสารคาม กม. 18.265 236,075,000                 

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 10,179,000                

งบลงทนุ 10,179,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,179,000                   

ค่าที่ดนิ 10,179,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 8 จ.มหาสารคาม สายทาง 2 10,179,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 42,060,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 42,060,000                

งบลงทนุ 42,060,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,060,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 42,060,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชยีงยนื - ค าใหญ่ 

ตอน 1 จ.มหาสารคาม แห่ง 1 4,760,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชยีงยนื - ค าใหญ่ 

ตอน 2 จ.มหาสารคาม แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชยีงยนื - ค าใหญ่ 

ตอน 3 จ.มหาสารคาม แห่ง 1 12,300,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง -  หนองกงุ

ใหญ่ จ.มหาสารคาม แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบอื จ. แห่ง 4 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจกิ - หว้ยแอ่ง จ.

มหาสารคาม แห่ง 2 3,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 267,486,400              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 6,395,400                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 6,395,400                 

งบลงทนุ 6,395,400                 

ครุภณัฑ์ 3,150,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบ Unconfined Compressive Strength 

แบบไฟฟ้า จ.มหาสารคาม เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

Profiler) จ.มหาสารคาม เครื่อง 1 2,600,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,245,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,245,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัเชีย่วชาญ (ระดบั 9)  

ส านกังานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม หลงั 1 1,622,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัเชีย่วชาญ (ระดบั 9) 

ส านกังานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม หลงั 1 1,622,700                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 232,689,000              
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บ ารุงรกัษาทางหลวง 232,689,000              

งบลงทนุ 232,689,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 232,689,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 232,689,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงมหาสารคาม กม. 709 50,490,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน บรบอื - ยางสสุีราช - หว้ย

พลบัพลา จ.มหาสารคาม แห่ง 1 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โสกขุน่ - โกสุมพสิยั และ

 ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอน หนองคู - ดงบงั จ.มหาสารคาม แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยคัฆภูมพิสิยั

 จ.มหาสารคาม แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบอื จ. แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2063 ตอน บรบอื - โคกส ีจ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชยีงยนื - ค าใหญ่ ตอน 1

 จ.มหาสารคาม แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชยีงยนื - ค าใหญ่ ตอน 2

 จ.มหาสารคาม แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขือ่น 

จ.มหาสารคาม แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2367 

ตอน มหาสารคาม - บา้นม่วง จ.มหาสารคาม แห่ง 1 32,946,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 213 

ตอน มหาสารคาม - หนองขอน จ.มหาสารคาม แห่ง 1 16,337,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 213 

ตอน หนองขอน - หว้ยปลาหลด จ.มหาสารคาม แห่ง 1 8,917,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน

 พรหมนิมติร - หว้ยสดีา จ.มหาสารคาม แห่ง 1 7,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 28,402,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 28,402,000                

งบลงทนุ 28,402,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,402,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 28,402,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชยีงยนื - ค าใหญ่ 

ตอน 1 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชยีงยนื - ค าใหญ่ 

ตอน 3 จ. มหาสารคาม แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบอื ตอน 1 

จ. มหาสารคาม แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม - วาปี

ปทุม ตอน 1 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม - วาปี

ปทุม ตอน 2 จ. มหาสารคาม แห่ง 2 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม - วาปี

ปทุม ตอน 3 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยคัฆ

ภูมพิสิยั ตอน 1 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพงั - 

มหาสารคาม ตอน 1 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 266,000                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพงั - 

มหาสารคาม ตอน 3 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพงั - 

มหาสารคาม ตอน 4 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม - หนอง

ขอน ตอน 1 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม - หนอง

ขอน ตอน 2 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน บรบอื - ยางสสุีราช 

และสายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสสุีราช - หว้ยพลบัพลา ตอน 2 แห่ง 2 354,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสสุีราช - หว้ย

พลบัพลา ตอน 1 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบอื - หนองจกิ ตอน 

1 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบอื - หนองจกิ ตอน 

2 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 1,667,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบอื - หนองจกิ ตอน 

3 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 1,978,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบอื ตอน 2 

จ. มหาสารคาม แห่ง 1 1,986,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจกิ - หว้ยแอ่ง จ. 

มหาสารคาม แห่ง 2 1,986,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจกิ - หว้ยแอ่ง 

ตอน 2 จ. มหาสารคาม แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจกิ - หว้ยแอ่ง 

ตอน 3 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจกิ - หว้ยแอ่ง 

ตอน 4 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจกิ - หว้ยแอ่ง 

ตอน 6 จ. มหาสารคาม แห่ง 2 1,986,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนอง

เขือ่น ตอน 1 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 1,839,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง - บา้นเขือ่น 

ตอน 1 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 1,968,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 33,663,900                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 29,313,900                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 29,313,900                

งบลงทนุ 29,313,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,313,900                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,313,900                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกงุ

ใหญ่ และสายทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน หนองกงุใหญ่ - กดุจกิ จ. แห่ง 2 483,900                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ล าพงัชู - หว้ยล าเตา 

และสายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน บรบอื - ยางสสุีราช จ. มหาสารคาม แห่ง 2 4,170,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2063 ตอน บรบอื - โคกส ีจ. แห่ง 4 4,450,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพงั - 

มหาสารคาม จ. มหาสารคาม แห่ง 4 4,450,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม - หนอง

ขอน จ. มหาสารคาม แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2188 ตอน กนัทรวชิยั - บา้นข ี

ตอน 2 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 427,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2188 ตอน กนัทรวชิยั - บา้นข ี

ตอน 3 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 427,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2188 ตอน กนัทรวชิยั - บา้นข ี

ตอน 4 จ. มหาสารคาม แห่ง 1 427,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน บรบอื - ยางสสุีราช  จ.

 มหาสารคาม แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบอื - หนองจกิ ตอน 

1 จ. มหาสารคาม แห่ง 2 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจกิ - หว้ยแอ่ง จ. 

มหาสารคาม แห่ง 2 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน มหาสารคาม - บา้น

ม่วง จ. มหาสารคาม แห่ง 4 1,999,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 366,490,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 63,450,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 5,140,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 5,140,000                 

งบลงทนุ 5,140,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,140,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,140,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าพลบัพลา อ.พยคัฆภูมพิสิยั จ.มหาสารคาม ม. 60 5,140,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 49,310,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 49,310,000                

งบลงทนุ 49,310,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,310,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 49,310,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.207 - อ าเภอนาเชอืก (ตอน

มหาสารคาม) อ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม กม. 0.95 12,970,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2063 - บ.นาดูน (สีแ่ยกบา้นนาขา่) อ.

วาปีปทุม จ.มหาสารคาม กม. 1.044 13,050,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.หนองหวา้ - บ.ก่อนอ้ย อ.วาปีปทุม จ. กม. 0.6 5,170,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.23 - บ.ติ้ว อ.เมอืง จ.มหาสารคาม กม. 0.8 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.219 - บ.นาดูน อ.ยางสสุีราช จ. กม. 0.7 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2045 - บ.ดงสวรรค ์อ.นาดูน จ. กม. 0.851 6,520,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 9,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย มค.3003 แยก

ทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นเมอืงเตา อ.พยคัฆภูมพิสิยั จ.มหาสารคาม แห่ง 1 9,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 13,842,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 13,842,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอม

มะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 13,842,000                

งบลงทนุ 13,842,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,842,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 13,842,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นดงใหญ่ อ.เมอืง, แกด า, วาปีปทุม จ.มหาสารคาม กม. 3.288 13,842,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 268,739,600              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 9,468,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 9,398,000                 

งบลงทนุ 9,398,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,398,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,398,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยคอ้ อ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม ม. 50 9,398,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 70,800                     

งบลงทนุ 70,800                     

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 244,206,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 244,206,000              

งบลงทนุ 244,206,000              

ครุภณัฑ์ 6,930,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวง

ชนบทมหาสารคาม คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม คนั 1 3,300,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 237,276,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 237,276,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นดงใหญ่ อ.เมอืง, แกด า, วาปีปทุม จ.มหาสารคาม แห่ง 1 5,764,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นหนองปลงิ อ.เมอืง จ.มหาสารคาม แห่ง 1 5,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นลาด อ.เมอืง จ.มหาสารคาม แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นดอนหวา่น อ.เมอืง จ.มหาสารคาม แห่ง 1 6,210,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นแกง้นอ้ย อ.บรบอื, โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นดอนหวา่น อ.เมอืง จ.มหาสารคาม แห่ง 1 4,620,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 219

 - บา้นอเีมง้ อ.ยางสสุีราช, พยคัฆภูมพิสิยั จ.มหาสารคาม แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นโคกสูง อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 219

 - บา้นดงบงั อ.นาดูน จ.มหาสารคาม แห่ง 1 1,679,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.3070 แยกทางหลวงหมายเลข 202

 - บา้นเหลา่หมากค า อ.ยางสสุีราช จ.มหาสารคาม แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 

2152 - บา้นกระบาก อ.เชยีงยนื, ชืน่ชม จ.มหาสารคาม แห่ง 1 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

2063 - บา้นนาดูน อ.บรบอื, วาปีปทุม, นาดูน จ.มหาสารคาม แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 

2063 - บา้นบวัคอ้ อ.เมอืง จ.มหาสารคาม แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 219

 - บา้นนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

2063 - บา้นแดงโพง อ.วาปีปทุม, นาดูน จ.มหาสารคาม แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 

2045 - บา้นดงสวรรค ์อ.วาปีปทุม, นาดูน จ.มหาสารคาม แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 

2045 - บา้นดงสวรรค ์อ.วาปีปทุม, นาดูน จ.มหาสารคาม แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 219

 - บา้นเมอืงเตา อ.พยคัฆภูมพิสิยั จ.มหาสารคาม แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นดงใหญ่ อ.เมอืง, แกด า, วาปีปทุม จ.มหาสารคาม แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 219

 - บา้นดงบงั อ.นาดูน จ.มหาสารคาม แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย มค.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บา้น

เหลา่แดง อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม กม. 4.6 29,134,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บา้น

แดงโพง อ.วาปีปทุม, นาดูน จ.มหาสารคาม กม. 2.8 17,739,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม กม. 599 28,800,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มค.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 213

 - บา้นมะค่า อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม แห่ง 1 8,120,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย มค.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 208 - บา้น

หนองผอื อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม แห่ง 1 19,060,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 15,064,800                
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อ านวยความปลอดภยัทางถนน 14,017,900                

งบลงทนุ 14,017,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,017,900                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,017,900                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,392,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.3062 แยกทาง

หลวงหมายเลข 208 - บา้นหนองผอื อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม แห่ง 3 795,100                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.3015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 219 - บา้นอเีมง้ อ.ยางสสุีราช, พยคัฆภูมพิสิยั จ. แห่ง 6 807,900                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.4012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2152 - บา้นกระบาก อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม แห่ง 4 835,900                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.4068 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2022 - บา้นขามเรียง อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม แห่ง 2 835,900                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.2005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 23 - บา้นลาด อ.เมอืง จ.มหาสารคาม แห่ง 2 937,800                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2063 - บา้นนาดูน อ.บรบอื, วาปีปทุม, นาดูน จ.มหาสารคาม แห่ง 5 981,100                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.3006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นโคกพระ อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม แห่ง 1 1,060,700                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.2004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 23 - บา้นดงใหญ่ อ.แกด า จ.มหาสารคาม แห่ง 1 1,136,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.3015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 219 - บา้นอเีมง้ อ.ยางสสุีราช, พยคัฆภูมพิสิยั จ. แห่ง 1 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2188 - มหาวทิยาลยัมหาสารคาม อ.กนัทรวชิยั จ. แห่ง 1 1,382,500                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มค.2010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 23 - บา้นหนองปลงิ อ.เมอืง จ.มหาสารคาม แห่ง 1 1,665,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทมหาสารคาม แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 20,458,800                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,623,800                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,623,800                 

งบลงทนุ 2,623,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,623,800                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,623,800                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย มค.

2065 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - เทศบาลต าบลบรบอื อ.บรบอื จ. แห่ง 1 1,723,100                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย มค.

3013 แยกทางหลวงหมายเลข 209 - บา้นจาน อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม แห่ง 1 900,700                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 7,835,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 7,835,000                 

งบลงทนุ 7,835,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,835,000                    
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,835,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มค.

2008 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นดอนหวา่น อ.เมอืง จ.มหาสารคาม แห่ง 1 1,565,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มค.

2010 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นหนองปลงิ อ.เมอืง จ.มหาสารคาม แห่ง 1 1,136,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มค.

3016 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นโคกสูง อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม แห่ง 2 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มค.

3045 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บา้นหนองโพธิ์ อ.ยางสสุีราช, นาเชอืก แห่ง 1 1,368,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มค.

4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บา้นนาดูน อ.บรบอื, วาปีปทุม, นาดูน แห่ง 2 1,116,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 10,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย มค.3064 แยกทางหลวง

หมายเลข 213 - บา้นเหลา่แดง อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย มค.4012 แยกทางหลวง

หมายเลข 2152 - บา้นกระบาก อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม แห่ง 1 4,000,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 93,484,000                

กรมทรพัยากรน า้ 44,937,500                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 44,937,500                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 44,937,500                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 44,937,500                

งบลงทนุ 44,937,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,937,500                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 44,937,500                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยโนนเมอืง  บา้นวงัจาน หมู่ที่ 2,6

  ต าบลดอนกลาง  อ าเภอโกสุมพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 9,670,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยโสกกงุ  บา้นโนนสูง หมู่ที่ 4

  ต าบลเสอืเฒ่า  อ าเภอเชยีงยนื  จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยบา้นดอนงวั  บา้นดอนงวั หมู่ที่ 2

  ต าบลดอนงวั  อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบวั     บา้นหนองบวั    ต าบลเหลา่บวั

บาน    อ าเภอเชยีงยนื    จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 8,047,500                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองโคกสะแบง พรอ้มระบบกระจายน า้

ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์  บา้นก าพี้  ต าบลก าพี้  อ าเภอบรบอื  จงัหวดั แห่ง 1 3,790,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองโสกเหลอืง  บา้นหนองแสง หมู่ที่ 6

  ต าบลเขวาไร่  อ าเภอนาเชอืก  จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 3,950,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 24,242,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,242,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 11,007,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 7,075,000                 

งบลงทนุ 7,075,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,075,000                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,075,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นส าโรงหวันาโนน

จนัทรห์อม หมู่ที่ 6 ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นวงัยาววทิยายน 

หมู่ที่ 1 ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นวงัปลาโด หมู่ที่ 7 

ต าบลวงัใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นผ า หมู่ที่ 14 

ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนขามป้อมพทิยาคม 

หมู่ที่ 10 ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 3,932,000                 

งบลงทนุ 3,932,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,932,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,932,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโสกกาวดาวเรือง 

หมู่ที่ 11 ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นวงักงุ หมู่ที่ 19 

ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นแบก (แบกสมบูรณ์

วทิย)์  หมู่ที่ 1 ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโคกกลางบ่อหลบุ 

หมู่ที่ 12 ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 12,995,800                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,669,000                 

งบลงทนุ 1,669,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,669,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองบอน  หมู่ที่ 8 

ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบ่อใหญ่  หมู่ที่ 3 ต าบล

บ่อใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกชา้ง  หมู่ที่ 11 

ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดอนกลอย กลุม่ 1 หมู่ที่

 4 ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโพนงาม กลุม่ 1 หมู่ที่ 1

 ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 11,326,800                

งบลงทนุ 11,326,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,326,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,326,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดอนกลอย กลุม่ 2 หมู่ที่ 4 ต าบลเข

วาไร่ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองจกิ กลุม่ 1 หมู่ที่ 8 ต าบล

หนองซอน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองจกิ กลุม่ 2 หมู่ที่ 8 ต าบล

หนองซอน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองคลอง กลุม่ 1 หมู่ที่ 6 ต าบล

กดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นพฒันา  หมู่ที่ 12 ต าบลนาโพธิ์ 

อ  าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหวัหนอง กลุม่ 1 หมู่ที่ 4 ต าบลนา

เชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 240,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 240,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนเขวา หมู่ที่ 9 ต าบลดงบงั อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 5,507,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,500                      

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 9,500                      

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,270,200                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 1,270,200                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 1,036,000                 
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งบลงทนุ 1,036,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,036,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,036,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัมหาสารคาม ไร่ 200 1,036,000                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 234,200                   

งบลงทนุ 234,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 234,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 234,200                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัมหาสารคาม กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,227,700                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,227,700                 

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 2,227,700                 

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 2,169,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,169,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,169,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัมหาสารคาม กลา้ 90000 450,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัมหาสารคาม กโิลเมตร 25 128,500                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัมหาสารคาม ไร่ 200 700,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัมหาสารคาม กลา้ 150000 435,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัมหาสารคาม กลา้ 60000 456,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,999,800                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 1,999,800                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 1,563,800                 

งบลงทนุ 1,563,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,563,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,332,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ จงัหวดั

มหาสารคาม หลงั 1 1,332,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 231,300                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัมหาสารคาม กโิลเมตร 45 231,300                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 436,000                   

งบลงทนุ 436,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 436,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 436,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัมหาสารคาม ไร่ 200 190,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัมหาสารคาม ไร่ 150 105,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัมหาสารคาม ไร่ 300 141,000                      

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9,160,700                 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 9,160,700                 
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โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการน า้เสยีในระดบัจงัหวดั 9,160,700                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการน า้เสยี 9,160,700                 

งบอดุหนุน 9,160,700                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,056,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบรวบรวม และบ าบดัน า้เสยี เทศบาล

ต าบลบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 3,235,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี เทศบาลต าบล

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 5,678,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและ

บ าบดัน า้เสยี เทศบาลต าบลวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 142,400                      

ค่าควบคุมงาน 104,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานสรา้งระบบรวบรวม และบ าบดัน า้เสยี 

เทศบาลต าบลบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 104,400                      

กรมป่าไม ้ 9,635,800                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,564,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 3,564,000                 

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 870,000                   

งบลงทนุ 870,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 870,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 870,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัมหาสารคาม กลา้ 300000 870,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 2,694,000                 

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัมหาสารคาม หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 2,624,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 52 624,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัมหาสารคาม หมู่บา้น 100 2,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,071,800                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 6,071,800                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 6,071,800                 

งบลงทนุ 6,071,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,071,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,456,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัศูนยเ์พาะช ากลา้ไมม้หาสารคาม 

(บา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4) จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัศูนยเ์พาะช ากลา้ไมม้หาสารคาม 

(บา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6) จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัศูนยเ์พาะช ากลา้ไมม้หาสารคาม 

(บา้นพกั 4 ครอบครวั) จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 3 1,280,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,615,800                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัมหาสารคาม กลา้ 717000 2,079,300                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัมหาสารคาม กลา้ 137000 1,041,200                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัมหาสารคาม กลา้ 300000 600,000                      



33 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัมหาสารคาม กโิลเมตร 31 159,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัมหาสารคาม ไร่ 1502 736,000                      

กระทรวงพลงังาน 4,870,300                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 50,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 50,300                     

บริหารจดัการแผนพลงังาน 50,300                     

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 50,300                     

งบลงทนุ 50,300                     

ครุภณัฑ์ 50,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 50,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานพลงังานจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 150 

น้ิว ส านกังานพลงังานจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม จอ 1 20,000                        

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 4,820,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,820,000                 

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 4,820,000                 

ส่งเสริม เผยแพร่และถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน 4,820,000                 

งบลงทนุ 4,820,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,820,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงถนนภายใน ศูนยบ์ริการวชิาการที่ 3 (จงัหวดั

มหาสารคาม) ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม โครงการ 1 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 470,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3 - 4 ศูนยบ์ริการ

วชิาการที่ 3 (จงัหวดัมหาสารคาม) ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืง หลงั 1 470,000                      

กระทรวงมหาดไทย 720,668,300               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 32,554,000                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 268,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 268,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 268,000                   

งบรายจ่ายอื่น 268,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 268,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 31,446,000                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 31,446,000                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 27,446,000                

งบลงทนุ 27,446,000                

ครุภณัฑ์ 462,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 462,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 462,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,984,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,356,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

มหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 13,356,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,628,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวง

น่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,278,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าระบบป้องกนัและระวงัอคัคีภยัอาคารศาลากลางจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 11,350,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 44,089,400                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 15,595,800                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 15,595,800                

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 15,595,800                

งบลงทนุ 15,595,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,595,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,595,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดใหญ่ กองรอ้ย บก.บร. บก.อส.จ.มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 5,595,800                    
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 28,346,900                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 28,346,900                

การบริหารงานอ าเภอ 28,346,900                

งบลงทนุ 28,346,900                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัมหาสารคาม คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,058,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,353,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุอ าเภอนาดูน จงัหวดั แห่ง 1 7,353,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,390,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั แห่ง 1 702,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 588,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 341,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบรบอื จงัหวดั แห่ง 1 479,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างานที่วา่การอ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั

มหาสารคาม แห่ง 1 112,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั แห่ง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั

มหาสารคาม แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 589,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั แห่ง 1 79,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอยางสสุี

ราช จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าหอประชมุอ าเภอยางสสุีราช จงัหวดั แห่ง 1 133,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 679,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสริมผวิถนนที่วา่การอ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 225,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,314,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้รอบบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั

มหาสารคาม แห่ง 1 374,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอกดุรงั จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอแกด า จงัหวดั แห่ง 1 240,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ขา้งหอประชมุอ าเภอชืน่ชม จงัหวดั แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนบริเวณที่วา่การอ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั แห่ง 1 467,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคข์า้งหอประชมุอ าเภอนาเชอืก 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธงหนา้ที่วา่การอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 263,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอบรบอื จงัหวดั แห่ง 1 510,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั

มหาสารคาม แห่ง 1 384,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หลงัที่วา่การอ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 250,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอเมอืงมหาสารคาม

 จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ขา้งหอประชมุอ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั

มหาสารคาม แห่ง 1 73,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานบริเวณหอประชมุอ าเภอยางสสุีราช จงัหวดั แห่ง 1 1,385,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนและขยายถนนหอประชมุอ าเภอยางสสุีราช 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายหลงัโรงพยาบาลอ าเภอยางสสุีราช 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 237,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอวาปีปทุม 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 217,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหลงัที่วา่การอ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 183,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหนา้หอประชมุอ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั

มหาสารคาม แห่ง 1 186,300                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 146,700                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 146,700                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 146,700                   

งบลงทนุ 146,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 146,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 146,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 4 สาขาจงัหวดัมหาสารคาม อ าเภอเมอืงมหาสารคาม

 จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 146,700                      

กรมทีด่นิ 5,305,800                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 5,305,800                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,305,800                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,180,800                 

งบลงทนุ 1,180,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,180,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,180,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลนาเชอืก

 อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: ศาลาที่พกัประชาชน ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

เชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 597,800                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,125,000                 

งบลงทนุ 4,125,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,125,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,625,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ    

ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 3,525,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 500,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,998,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,998,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,998,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,998,000                 

งบลงทนุ 1,998,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,998,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยล าบง หมู่ที่ 9,16 ต าบลแพง อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 50,760 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,998,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 266,518,800              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 87,156,700                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 59,577,100                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 59,577,100                

งบลงทนุ 59,577,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,577,100                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 15,977,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนจงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 15,977,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 43,600,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงมหาสารคาม อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 25,728,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงมหาสารคาม อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ระยะที่ 2 แห่ง 1 17,871,600                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 27,579,600                

วางและจดัท าผงัเมอืง 20,700,000                

งบรายจ่ายอื่น 20,700,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัมหาสารคาม ผงั 1 20,700,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 6,879,600                 

งบรายจ่ายอื่น 6,879,600                 

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 6,879,600                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 179,362,100              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 89,362,100                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 89,362,100                

งบลงทนุ 89,362,100                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 89,362,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 89,362,100                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นหว้ยชนั ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 464 เมตร แห่ง 1 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นหว้ยชนั ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 455 เมตร แห่ง 1 12,544,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นเลงิใต ้หมู่ที่ 3,12 ต าบล

เลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีท่าวงัมล หมู่ที่ 1 ต าบลโพน

งาม อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 372 เมตร แห่ง 1 12,700,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นท่างาม หมู่ที่ 14 ต าบล

หวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 303 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นศรีสุข หมู่ที่ 5 ต าบลหวั

ขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 650 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ี(ระยะที่ 2) บา้นท่างาม หมู่ที่ 

14 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นวงัหวา้ หมู่ที่ 6 ต าบลท่า

ขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 5,500,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 90,000,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 90,000,000                

งบลงทนุ 90,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงมหาสารคาม

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนท่าขอนยาง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 40,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 370,202,300              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,147,900                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,147,900                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,147,900                 

งบลงทนุ 1,147,900                 

ครุภณัฑ์ 1,147,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 287,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 13 287,300                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ตู ้ 13 55,900                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ตู ้ 13 71,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 26 44,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 13 37,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 26 78,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 860,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 13 860,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 13 286,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 13 208,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม 

ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 13 117,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง ชดุ 26 98,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 26 150,800                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 368,138,400              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 17,034,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 17,034,000                

งบอดุหนุน 17,034,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,034,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 17,034,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 26 เมตรยาว 45 

เมตร บา้นหนองไฮพฒันา หมู่ที่ 5,13 ต าบลหนองไฮ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 957,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 45 เมตร 

โรงเรียนบา้นตาพวนสรา้งแซง่ หมู่ที่ 5 ต าบลสรา้งแซง่ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลขามเรียน อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 52 เมตรยาว 52 เมตร 

บา้นโพนละออมนอ้ย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองกงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,150,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตรยาว 42 

เมตร บา้นโกทา หมู่ที่ 2 ต าบลพระธาตุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระ

ธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 563,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 46 เมตร

ยาว 52 เมตร โรงเรียนบา้นหนองแวงบกไผ่ลอ้มวทิยา หมู่ที่ 8 ต าบลขาม

ป้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 1,355,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 73 เมตรยาว 110 

เมตร ชมุชนวดับรบอืสราราม หมู่ที่ 1 ต าบลบรบอื เทศบาลต าบลบรบอื 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,613,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาฟตุซอล ขนาดกวา้ง 24 เมตรยาว 40

 เมตร โรงเรียนบา้นมะโบ่ หมู่ที่ 8 ต าบลลานสะแก องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 463,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร บา้นหวัดง(หนา้เทศบาลต าบลหวัดง) หมู่ที่ 1 ต าบลหวัดง เทศบาล

ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,922,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร โรงเรียนบา้นสระบวั หมู่ที่ 6 ต าบลกู่สนัตรตัน ์องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกู่สนัตรตัน ์อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,955,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอลกวา้ง 22 เมตรยาว 42 เมตร  

หมู่ที่ 3 ต าบลเหลา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 2,373,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

458.50 ตารางเมตร บา้นหนองคู หมู่ที่ 3 ต าบลหนองปลงิ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 25 เมตร

ยาว 45 เมตร บา้นหวัหนองดอนกลาง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนหวา่น องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนหวา่น อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 483,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 66,261,600                

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 66,261,600                

งบอดุหนุน 66,261,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,261,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 66,261,600                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นหนองขาม ต าบลขามเรียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ เทศบาลต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,435,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นดอนเงนิ ต าบลเขวาใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั แห่ง 1 2,435,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 16 บา้นเขวานอ้ย ต าบลเขวาใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั แห่ง 1 2,435,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นแหยง่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาสนีวล อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,435,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 18 บา้นนาสนีวล ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาสนีวล อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นกดุรงั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นดอนโมง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นแกง้แก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 1,625,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 11 บา้นวงัแคน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,786,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 8 บา้นเซยีงส่ง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 2,380,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นผกัแวน่ ต าบลเหลา่ดอกไม ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่

ดอกไม ้อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,933,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นหว้ยหนิ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก แห่ง 1 1,816,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 11 บา้นเหลา่ใหญ่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเชอืก อ าเภอนา

เชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,816,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นหนองโพธิ์ ต าบลหนองโพธิ์  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

โพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (หอถงัสูง) หมู่ที่ 2 บา้น

หวัหนอง ต าบลหนองโพธิ์  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนา

เชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 872,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นหนองเปีอยนอ้ย ต าบลกู่สนัตรตัน ์ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่สนัตรตัน ์อ าเภอนาดูน จงัหวดั แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 13 บา้นสุขส าราญ ต าบลก าพี้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าพี้ 

อ  าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 3,239,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นโนนอดุม ต าบลหนองจกิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 10,17 บา้นโคกลี,่โคกส าราญ ต าบลหนองจกิ  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,908,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นโคกเสอืเฒ่า ต าบลหนองม่วง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดั แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นเขวานอ้ย ต าบลหนองม่วง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

(ถงัเหลก็ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 8 บา้นหนองสมินอ้ย  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,183,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นเมก็ด า ต าบลเมก็ด า  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมก็ด า 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 3,687,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองจาน ต าบลเวยีงสะอาด  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,250,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 12 บา้นหนองโสน ต าบลสรา้งแซง่ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามเรียน อ าเภอยางสสุีราช แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5 บา้นโนนแห่ ต าบลบา้นกู่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกู่ 

อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,199,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,806,800                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,806,800                 

งบอดุหนุน 3,806,800                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,806,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 3,806,800                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขาม

เฒ่าพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มะกอก 

เทศบาลต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นข ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เหลา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลท่าขอนยาง เทศบาลต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาสนีวน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มะค่า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลาด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นม่วง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุใสจ่้อ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณมงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลโคกพระ เทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

คลอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาโพธิ์ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เลงิแฝก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        



43 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยเตย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยเตย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองนา

ไร่เดยีว เทศบาลต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชืน่ชม องคก์ารบริหารส่วนต าบลชืน่ชม อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองกงุ เทศบาลต าบลหนองกงุ อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เหลา่

ดอกไม ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ดอกไม ้อ าเภอชืน่ชม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ดาวดงึษแ์กด า เทศบาลต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแสง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สมิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนตุ่น-

โนนเนาว ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขือ่น อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แพง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนงาม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางนอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

กงุสวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุสวรรค ์อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยางสนิ

ไชย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแห่

ใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

แกง้แก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาว อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนกลาง 

อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบอน

 อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเลงิใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเลงิใต ้อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

เหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขามเป้ีย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

สรา้งแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

ส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แบก

สามคัคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนสูง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพทุธ

ประดษิฐ ์เทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ซอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองซอน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่บวับาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่บวั

บาน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเชยีงยนื เทศบาลต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยหนิ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปอพาน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

โพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเหลา่

อหีมนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลนาเชอืก เทศบาลต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับุญ

มาจนัทรป์ระสทิธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัป่าตอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัป่าตอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กู่โนน

เมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่สนัตรตัน ์อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ป้าน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองไผ่

 เทศบาลต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

นาดูนพฒันาราม เทศบาลต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพ

ธารมณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหวัดง เทศบาลต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นก าพี้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนงวั อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง อ าเภอบรบอื ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโสก

ภารา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

จกิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ผึ้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

หนอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัไชย อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสม

สนุก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ฝาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

หนองโก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

นาสนีวล (บา้นนาสนีวล) องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสนีวล อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืงเตา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเตา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลราษฎรเ์จริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลราษฎร์

เจริญ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงชยั 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เหลา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ขี้เหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลพยคัฆภูมพิสิยั  เทศบาลต าบลพยคัฆภูมพิสิยั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะหลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะหลาน 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

บวัแกว้ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ลานสะแก องคก์ารบริหารส่วนต าบลลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอทุยั

ทศิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลภารแอ่น อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

รตันมานิตย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โคกลา่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กลางเม่นใหญ่หวัชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกก่อ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ดอนหวา่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนหวา่น อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าตูม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัคอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัคอ้ อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลงิ

 อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแอ่ง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโน 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสองคอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสอง

คอน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลแวงน่าง เทศบาลต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกิ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน่าง 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวา  อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด

พฒันา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าขาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเมอืง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ยางสสุีราช องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางสสุีราช อ าเภอยางสสุีราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงดง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกู่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

หนองบวันอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามเรียน อ าเภอยางสสุีราช ชดุ 2 30,700                        



49 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองบวัสนัตุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัสนัตุ อ าเภอยางสสุีราช ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

แคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นงวั

บา องคก์ารบริหารส่วนต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมัพ

วนัจนัทราวาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สนาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเสอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเลา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลวาปีปทุม เทศบาลต าบลวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสน

 อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ดงใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ทองหลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสทีองหลาง อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหวาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลสาธติ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสองคอน (ศูนยไ์รซไ์ทยแลนด)์ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTVโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลนาดูน เทศบาลต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลบรบอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 23,719,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 23,719,000                

งบอดุหนุน 23,719,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 23,719,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 23,719,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 23,719,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  เทศบาลต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื 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 าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั 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 าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 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 าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร 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 าบลโคกสทีองหลาง 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 าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกู่ 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 าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ยเทศบาลต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน คนั 1 2,119,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  เทศบาลต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั คนั 1 2,400,000                    
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จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 257,317,000              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 206,023,000              

งบอดุหนุน 206,023,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 206,023,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 206,023,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก้ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ. 30 - 004 ภายในหมู่บา้นขามเฒ่าพฒันา หมู่ที่ 2,19 ต าบลขาม

เฒ่าพฒันา กวา้ง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 516,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.30 - 009 สายแยกหนา้โรงเรียนบา้นขามเฒ่า - บา้นขามอดุม หมู่ที่

 19 กวา้ง 5 เมตร ยาว327 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 909,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.81 - 001 สายบา้นมะค่า - บา้นใคร่นุ่น หมู่ที่ 4 

ต าบลมะค่า กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 5,521,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ มค.ถ.103 - 01 สายบา้นหนองหวา้ - บา้นหนองอติื้อ ต าบลศรีสุข

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 5,521,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.29 - 001 สายบา้นเหลา่จ ัน่ หมู่ที่ 10 ต าบลแกด า - บา้นหนองแสน

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 3,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.29 - 003 สายบา้นเหลา่จ ัน่ หมู่ที่ 11 - บา้นหนองกงุต าบลแกด า 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,870 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างดนิลูกรงั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 6,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.27 - 04 สายบา้นหนองกงุนอ้ย - บา้นแกง้แก ต าบบลแกง้แก 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมต ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.20

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั สาย 1 7,488,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.27 - 06 สายบา้นแกง้แก หมู่ที่ 1 - บา้นหวัขวั หมู่ที่ 8 ต าบลแกง้

แก กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ

 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั สาย 1 2,346,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.51 - 002 สายบา้นวงัจาน หมู่ที่ 6 - หนองเหลก็ (กลาง) ต าบล

ดอนกลาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 9,123,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.51 - 007 สายบา้นโนนสูง - ขอนสกั หมู่ที่ 3 ต าบลดอนกลาง 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,925 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 6,440,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.58 - 002 สายบา้นโคกกลม หมู่ที่ 7 - บา้นหนองทศิสอน หมู่ที่ 5 

ต าบลนาเชอืก กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 

ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเชอืก สาย 1 8,873,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.74 - 001 สายบา้นปอพาน หมู่ที่ 14 - บา้นกดุน า้ใส ต าบลปอพาน

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 904 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั สาย 1 2,519,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ. 74 - 003 สายบา้นหนองบวั หมู่ที่ 7 ปากทางบา้นขี้เหลก็ ต าบล

ปอพาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มถมดนิไหล่

ทางขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก สาย 1 2,173,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.126 - 04 สายบา้นหวัหนองสามคัคี หมู่ที่ 9 - บา้น

บงึสามคัคี หมู่ที่ 8 ต าบลหนองโพธิ์ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

พรอ้มวางท่อ คสล. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก สาย 1 9,860,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.126 - 03 สายบา้นโพธิ์เงนิ หมู่ที่ 10 - บา้นตลาดม่วง

 ต าบลหนองโพธิ์ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,670 เมตร พรอ้มวางท่อ คสล. 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 8,790,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ มค.ถ.66 - 008 สายบา้นบ่อหลบุ หมู่ที่ 9 เชือ่มบา้นหว้ยทราย 

หมู่ที่ 3 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร ไหล่

ทางลงดนิลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนราษี สาย 1 6,386,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.66 - 006 สายบา้นผกัหวานหมู่ที่ 6 เชือ่มถนนลาดยางบา้นฝาง - 

บา้นตลาดม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลโนนราษ ีกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,665 เมตร 

หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดั สาย 1 5,921,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.114 - 01 สายบา้นเหลา่โพธิ์ชยั หมู่ที่ 5 - บา้น

หนองจกิ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองจกิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดั สาย 1 5,574,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซม/ก่อสรา้งถนนคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.114 - 002 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2063 บา้น

ดอนบม หมู่ที่ 16 ต าบลหนองจกิ จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

21,365 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื สาย 1 7,387,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ มค.131 - 03 สายบา้นหนองตาใกล ้หมู่ที่ 4 - บา้นหนองสมิใหญ่

 หมู่ที่ 1 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,865 ตาราเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 5,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรลาดยาง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.12 - 015 ถนนรอบสระหญา้คา หมู่ที่ 2 ต าบลปะหลาน กวา้ง 4 

เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ เทศบาลต าบลพยคัฆภูมพิสิยั

 อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 1,612,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรลาดยาง รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.12 - 010 สายราษฎรส์ามคัคี หมู่ที่ 1 ชมุชนปะหลาน

 1 ต าบลปะหลาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 749 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลพยคัฆภูมพิสิยั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 1,419,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.84 - 002 สายบา้นหนองแคน หมู่ที่ 5 ต าบลเมอืงเสอื จ านวน 3 

ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 3,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เมอืงเสอื อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 1,859,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัตค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.89 - 008 สายบา้นสระแคนใต ้บา้นทพัป่าจกิ หมู่ที่ 7 (ช่วงบา้น

สระแคนใต ้หมู่ที่ 3) ต าบลราษฎรเ์จริญ กวา้ง 6 เมตร ยาว 950 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลราษฎรเ์จริญ อ าเภอพยคัฆภูมิ สาย 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.89 - 004 สายบา้นทพัป่าจกิ หมู่ที่ 7 - บา้นโคกสาย (เขตต าบล

เมอืงเตา) ต าบลราษฎรเ์จริญ กวา้ง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลราษฎรเ์จริญ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั สาย 1 956,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ มค.ถ.092 - 005 สายบา้นหนองแคน - บา้นหนองกลางดงหมู่ที่ 

9,10 ต าบลลานสะแก หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,938.50 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั สาย 1 1,498,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.124 - 05 สายบา้นหนองคู หมู่ที่ 3 - เมรุ ต าบลหนองปลงิ กวา้ง 5

 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

ปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.124 - 11 สายบา้นโคกส ีหมู่ที่ 5 - เมรุ ต าบลหนองปลงิ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

ปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.39 - 005 สายบา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 16 - เชือ่มบา้นเปลอืย ต าบล

บา้นหวาย กวา้ง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 2,460,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.39 - 001 สายบา้นหวันาไทย หมู่ที่ 14 - บา้นโคกใหญ่ หมู่ที่ 17 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

แคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.50 - 009 สายบา้นทบัครวั - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมู่ที่ 9

 ต าบลดงใหญ่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 2,287,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.50 - 001 สายบา้นหนองโน - บา้นโคกชา้ง หมู่ที่ 11 ต าบลดงใหญ่

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 5,668,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัตค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.100 - 02 สายบา้นสาวเอ ้- บา้นโนนแคน หมู่ที่ 10,9

 ต าบลเวยีงสะอาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั สาย 1 5,140,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัตค์อนกรีต  รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.100 - 04 สายบา้นดงเหม่า - บา้นหนองแคน หมู่ที่ 6

 ต าบลเวยีงสะอาด กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั สาย 1 3,513,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต สาย

บา้นหวัขวั หมู่ที่ 9 ต าบลกดุรงั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุรงั สาย 1 9,610,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางพาราสเลอรี่ซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ มค.ถ.130 - 001 สายบา้นหนองแวง - เก่าใหญ่ หมู่ที่ 

3,4,5,6,9,12,14 บา้นหว้ยแคนโนนสูง ต าบลหนองแวง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 42,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั สาย 1 7,841,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.25 - 001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2045 - เขต

ทางแยก เทศบาลต าบลนาดูน ต าบลกู่สนัตรตัน ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,050

 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

8,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่สนัตรตัน ์อ าเภอนาดูน สาย 1 7,157,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัตค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.11 - 21 สายถนนสุขาภบิาล 13 หมู่ที่ 14 

ต าบลบรบอื มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,700 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบรบอื

 อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 9,802,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัตค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.82 - 010 ทางหลวงชนบท มค. 3070 - บา้น

โคกจนัทรห์อม หมู่ที่ 12 ต าบลเมก็ด า กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,159 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

5,795 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั สาย 1 5,044,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัตค์อนกรีต  

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.82 - 011 ทางหลวงชนบท มค. 3066 - บา้น

พยอม หมู่ที่ 6 ต าบลเมก็ด า กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนา 0.05 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,200 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั สาย 1 7,690,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัต์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ มค.ถ.2 - 0002 ถนนผดุงวถิ ีต าบล

ตลาด  มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,840 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงมหาสารคาม

 อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 9,740,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ มค.ถ.17 - 001 ถนนบุญพทิกัษ ์หมู่ที่ 1,2 ชมุชนเมอืงวาปีปทุม 

ต าบลหนองแสง จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 3,376 ตารางเมตร

 เทศบาลต าบลวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 1,360,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิพาราแอสฟลัตค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.135 - 12 สายบา้นคลองเกษตรพฒันา - บา้นไมล้า่ว หมู่ที่ 8,12 

ต าบลหนองไฮ กวา้ง 5 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,125 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ สาย 1 2,020,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิพาราแอสฟลัตค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มค.ถ.135 - 02 สายบา้นขามป้อมนอ้ย - บา้นขามป้อม หมู่ที่ 2,4 บา้น

ขามป้อมนอ้ย ต าบลหนองไฮ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม สาย 1 2,900,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 14,036,900                

งบอดุหนุน 14,036,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,036,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 14,036,900                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,940,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลโนนภบิาล องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนภบิาล อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลาดองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรี

สุข อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,096,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

เหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาสนีวน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 29,995,100                

งบอดุหนุน 29,995,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,995,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 29,995,100                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแสง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลบา้นแมด เทศบาลเมอืงมหาสารคาม อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 15,819,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนนาสนีวนพทิยาสรรค ์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

มหาสารคาม อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลต าบลบรบอื เทศบาลต าบลบรบอื 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 7,262,000                 

งบอดุหนุน 7,262,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,262,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 7,262,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นข-ีดอนเงนิ

 หมู่ที่ 6 ต าบลเขวาใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,927,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นขี้เหลก็ 2 

หมู่ที่ 10 ต าบลเขวาใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 3,068,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโคกกลาง 

หมู่ที่ 14 ต าบลเขวาไร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 858,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองคู 

ต าบลท่าตูม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอเมอืงมหาสารคาม แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหมี ่- ท่า

ตูม หมู่ที่ 9 ต าบลท่าตูม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 114,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 916,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 916,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 482,000                   

งบลงทนุ 482,000                   

ครุภณัฑ์ 482,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 482,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม 

ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 3 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม เครื่อง 2 64,800                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 434,000                   

งบลงทนุ 434,000                   

ครุภณัฑ์ 434,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 434,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม

 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 3 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบล

แวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 10 38,000                        
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กระทรวงยตุธิรรม 599,600                   

กรมคุมประพฤติ 95,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 95,200                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 95,200                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 95,200                     

งบลงทนุ 95,200                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,200                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 95,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารส านกังานคุมประพฤติจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 95,200                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 54,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 54,600                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 54,600                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 54,600                     

งบลงทนุ 54,600                     

ครุภณัฑ์ 54,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ตู ้ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 1 17,800                        

กรมราชทณัฑ์ 449,800                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 449,800                      

กระทรวงแรงงาน 6,174,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 3,597,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,597,800                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 3,121,800                 

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 3,121,800                 

งบลงทนุ 3,121,800                 

ครุภณัฑ์ 125,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 101,600                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารแบบบานเลือ่น  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

มหาสารคาม  ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร 2 บาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

มหาสารคาม  ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารเอนกประสงค ์ ส านกังานแรงงานจงัหวดั

มหาสารคาม  ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 2 16,200                        

รายการระดบัที1่: ตูล้ิ้นชกัลอ้เลือ่น  ส านกังานแรงงานจงัหวดัมหาสารคาม  

ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 2 7,000                         

รายการระดบัที1่: ตูใ้ส่แบบฟอรม์  ส านกังานแรงงานจงัหวดัมหาสารคาม  

ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,200                        

รายการระดบัที1่: ตูท้  าน า้เยน็  ส านกังานแรงงานจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบล

แก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 10,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้  ส านกังานแรงงานจงัหวดัมหาสารคาม  

ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 14,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,996,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,996,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยร์าชการกระทรวงแรงงานจงัหวดัมหาสารคาม

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 2,996,000                    

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 476,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 476,000                   

งบลงทนุ 476,000                   

ครุภณัฑ์ 476,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 476,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ระบบ 1 476,000                      

กรมการจดัหางาน 1,834,500                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 488,400                   

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                      
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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 113,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 7,400                      

งบด าเนินงาน 7,400                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,276,000                 

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 1,276,000                 

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 1,276,000                 

งบลงทนุ 1,276,000                 

ครุภณัฑ์ 1,276,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 462,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานจดัหางานจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแก่งเลงิจาน 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

มหาสารคาม  ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 6 282,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัมหาสารคาม  

ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 653,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 653,000                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 653,000                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 653,000                   

งบลงทนุ 653,000                   

ครุภณัฑ์ 653,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 653,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิ ขนาด 250 แอมป์ ต าบลแก่งเลงิจาน 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

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

แก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 3 87,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี (พรอ้มแท่นติดต ัง้) ต าบลแก่งเลงิ

จาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 66,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 89,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 89,600                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 89,600                     

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 89,600                     

งบลงทนุ 89,600                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 89,600                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 89,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

มหาสารคาม ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม งาน 1 89,600                        

กระทรวงวฒันธรรม 538,900                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 538,900                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 538,900                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 538,900                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 499,300                   

งบลงทนุ 499,300                   

ครุภณัฑ์ 499,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 174,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

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

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 248,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

มหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 155,800                      

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 39,600                     

งบลงทนุ 39,600                     

ครุภณัฑ์ 39,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 2 39,600                        

กระทรวงศึกษาธิการ 2,745,662,834            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 252,690,700              
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แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,334,400                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,334,400                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,334,400                 

งบรายจ่ายอื่น 1,334,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,334,400                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 32,128,000                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 32,128,000                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 11,704,200                

งบอดุหนุน 11,704,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,704,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 7,480,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 4,224,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 20,423,800                

งบอดุหนุน 20,423,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,423,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 12,499,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 7,924,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 624,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 624,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 624,000                   

งบรายจ่ายอื่น 624,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 624,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 210,135,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 210,135,700              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 42,973,000                

งบอดุหนุน 42,973,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 42,973,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 6,907,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 7,234,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 28,831,300                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 167,162,700              

งบอดุหนุน 167,162,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 167,162,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 144,514,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 7,234,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,500,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 4,265,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 6,648,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,468,600                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,800,900                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,800,900                 

งบลงทนุ 1,800,900                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    



63 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 537,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 537,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม  

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 537,400                      
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังาานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เตรื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 5,874,000                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 5,874,000                 

งบอดุหนุน 5,874,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,874,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 2 5,874,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ หอ้งสว้ม (ชาย) ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั หลงั 2 1,392,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ หอ้งสว้ม (หญงิ) ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั หลงั 2 1,372,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงที่พกัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั หลงั 4 3,110,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 868,201,134              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,903,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,903,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,903,154                 

งบด าเนินงาน 1,903,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,903,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,903,154                    
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แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนกนัทร

วชิยั ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 547,827,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 527,207,400              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 527,207,400              

งบอดุหนุน 527,207,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 527,207,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 100771 527,207,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 100771 74,669,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 100771 37,836,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 100771 39,363,300                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 100771 63,645,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 100771 311,693,300                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 20,620,100                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 13,820,100                

งบลงทนุ 13,820,100                

ครุภณัฑ์ 6,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเขือ่นพทิยาสรรค ์ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนมหาชยัพทิยาคาร ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงับวัสามคัคีวทิยา ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นมะกอก ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแพงหนองเหนือ ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนโพนงามโพนสวาง ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนิแห่เสริมศิลป์ ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวทิย ์ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองกงุวนัดปีระชาสรรค ์ต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเลงิใต ้ต าบลเลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโพน ต าบลโพนทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทพัมา้ดอนหนัแวงวทิยา ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นส าโรง ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลหนองกงุ อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนกู่สนัตรตัน ์ต าบลกู่สนัตรตัน ์อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นดงบงั ต าบลดงบงั อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโกทา ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองหวา้โนนทอง ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนราษฝีางวทิยา ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเมอืงเสอื ต าบลเมอืงเสอื อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองบวัคูสองหอ้ง ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาเลา ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นต าแย(ประชานุเคราะห)์ ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนน ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแหน ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงใหญ่ ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเหลา่จ ัน่นาภู ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนรงั ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแวงสหคามวทิย ์ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,820,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,820,100                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงับวัสามคัคีวทิยา ต าบลขามเฒ่าพฒันา 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 374,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแพงหนองเหนือ ต าบลแพง อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 235,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนิแห่เสริมศิลป์ ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพสิยั

 จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนดอนกลางนุกูลวทิย ์ต าบลดอนกลาง อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองกงุวนัดปีระชาสรรค ์ต าบลแกง้แก 

อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเลงิใต ้ต าบลเลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโพน ต าบลโพนทอง อ าเภอเชยีงยนื แห่ง 1 313,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นทพัมา้ดอนหนัแวงวทิยา ต าบลนาทอง 

อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นส าโรง ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนกู่สนัตรตัน ์ต าบลกู่สนัตรตัน ์อ าเภอนาดูน 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นดงบงั ต าบลดงบงั อ าเภอนาดูน 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 224,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโกทา ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวดั แห่ง 1 304,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองหวา้โนนทอง ต าบลบ่อใหญ่ 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโนนราษฝีางวทิยา ต าบลโนนราษ ี

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 324,100                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเมอืงเสอื ต าบลเมอืงเสอื อ าเภอพยคัฆภูมิ

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองบวัคูสองหอ้ง ต าบลหนองบวัแกว้ 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 113,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นต าแย(ประชานุเคราะห)์ ต าบลแคน อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโนน ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 360,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดงใหญ่ ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเหลา่จ ัน่นาภู ต าบลแกด า อ าเภอแกด า 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโนนรงั ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสสุีราช 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 264,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองแวงสหคามวทิย ์ต าบลหนองแวง 

อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 246,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองแหน ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลหนองกงุ อ าเภอชืน่ชม 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 281,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 6,800,000                 

งบลงทนุ 6,800,000                 

ครุภณัฑ์ 6,800,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชอืกคุยเพก็ ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสม้โฮง ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขี้เหลก็บุ่งเบาสามคัคี ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์มหีนองเมก็โนนสะอาด ต าบลนาสนีวน อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนนา ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขี้เหลก็บุ่งเบาสามคัคี ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัขวั ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตาลกดุเวยีนหนองหญา้มา้ ต าบลมะค่า 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เที่ยงดอนอจินัทร ์ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอกมา้ ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขวาโดนแหยง่สามคัคี ต าบลนาสนีวน อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคนัธาร ์ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใคร่นุ่นราษฏรบ์  ารุง ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเวยีงจนัทน ์ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมศรีมะแปบประชาบ ารุง ต าบลโคกพระ อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโขงใหญ่ ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลิ้นฟ้า ต าบลกดุใสจ่้อ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปลอืยน า้สามคัคี ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขามหวัหนองสามคัคี ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปอแดง ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่น า้เที่ยง ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามเฒ่า ต าบลบา้นขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางสามคัคี ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนงาม ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใคร่นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาดศีรีสุข ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทนั ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต าแยหนองคู ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์เงนิ ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสจ่้อ ต าบลกดุใสจ่้อ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกลิน่ ต าบลโนนภบิาล อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัขวัโพธิ์ศรี ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเจริญ ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขุน่ ต าบลมติรภาพ อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนสวาง ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าขา่งโนนลาน ต าบลมติรภาพ อ าเภอแกด า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนก่อกกเหลีย่ม ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอนแก่นตะคุ ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสอืกนิววัโคกนอ้ย ต าบลมติรภาพ อ าเภอแกด า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหมากค่า ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกแดง ต าบลโนนภบิาล อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนละออม ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกไร่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนศรีภบิาล ต าบลโนนภบิาล อ าเภอแกด า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกงุ ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเป้า ต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเก่าใหม่ ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพงโพด ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัขวั ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัโนนสวา่ง ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลบรบอื ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไพรวลัยป์อแดง ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนงวั ต าบลดอนงวั อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยาง(ยางทวงวทิยา) ต าบลยาง อ าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแดง ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบกพรา้ว ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนพยอม ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกลา่ม ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสมิ ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโดนหอกลอง ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฮ่องไผ่ ต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่โงง้ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย ต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัมาศ ต าบลบวัมาศ อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปลอืยหนองตูบ ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัหนอง ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลวงัไชย อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแกอดุมวทิย ์ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ยาว ต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสองหอ้งฮ่องนอ้ย ต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ากงุหนานาเจริญ ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ผกัหวาน ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาดวีราราม ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนก่อ ต าบลวงัไชย อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนบม ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่นเท่า ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแดงมะขามหวาน ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝายป่าบวั ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมีเ่หลา่นอ้ย ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโดท่างาม ต าบลหว้ยแอ่ง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขา่หนองคูโปโล ต าบลท่าตูม อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกลา่มหมากหญา้ท่าส าราญ ต าบลหว้ยแอ่ง 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นติ้วสนัติสุข ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคูณน า้จ ัน้ ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแคน ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวนัครู 2502 ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกศรี ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแพงดอนไฮ ต าบลหว้ยแอ่ง อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเอยีด ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโพด ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกิ้ง  ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ านกั ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งคลา้ท่างาม ต าบลลาดพฒันา อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอปุราช ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงโพธิ์ศรี ต าบลลาดพฒันา อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุเต่า ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตื่น ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสงเปลอืยโพธิ์สระแกว้ ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเขือ่นชา้ง ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเค็งดอนหนั ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโดนออ้ยชา้ง ต าบลท่าตูม อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อนอ้ยหนองงวัสวา่งวทิย ์ต าบลท่าสองคอน 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหนองจกิท่าแร่ ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนตูมดอนโด ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนานกเขยีน ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิลาด ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่หนาด ต าบลดอนหวา่น อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคอ้สวนออ้ย ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโขงกดุหวาย ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าปะทายโนนตูม ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเม่นใหญ่ ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโจดสวนมอน ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัชา้งหนองแสง ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่วมใจ 1 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต าบลลาดพฒันา อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุซยุ ต าบลลาดพฒันา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลงิบ่อ ต าบลลาดพฒันา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมศรี ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขวา รฐัประชาวทิยากร ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหลม่ ต าบลดอนหวา่น อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่คอ้ ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมากหมอ้โนนเกษตร ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนา

เชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเก่าใหญโนนสะอาด ต าบลหนองแดง อ าเภอนา ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัชา้ง ต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่กวา้ง ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหนิโนนสวา่ง ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุน า้ใส ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบงึ ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ขี้ตุ่นหลบุเปลอืย ต าบลส าโรง อ าเภอนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วง(สุบนิประชาพฒันา) ต าบลนาเชอืก 

อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอโีต ้ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแดงสหมติร ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนทราย ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงม่วงหวัดงหนองบาก ต าบลส าโรง อ าเภอนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขวาไร่ (ดรุณวทิยา) ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชอืก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปอ ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแฮหนองเหลก็ ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนา

เชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคึมบง ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวสัดิ์ ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแร่ ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลาดม่วง ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกก่องโคกสูงหนองแต ้ต าบลหนองแดง อ าเภอ

นาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต าแยโนนยาง ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าตองหนองงู ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางเลิ้งโคกลา่ม ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชอืก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกมนโนนทอง ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัสระ ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชมุแสงโนนเหลีย่ม ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางอไิลดอนก่อ ต าบลกู่สนัตรตัน ์อ าเภอนาดูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่จ ัน่ ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโนทบัมา้ ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระบวั ต าบลกู่สนัตรตัน ์อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่วมใจ 2 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดู่วงับอน ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเครือซูด ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกยาว ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแตน้อ้ย ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกลางโคก ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโนใต ้ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเห็ดไค ต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลบุควนัเมอืงหงส ์ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแดงโพงค าแกว้ ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผง ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเพิม่โคกกลาง ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัคู ต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบากหนองตาเต็น ต าบลภารแอ่น อ าเภอพยคัฆ

ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแคน ต าบลเมอืงเสอื อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค่ายนุ่นโนนแคน ต าบลราษฎรเ์จริญ อ าเภอพยคัฆ

ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงหวัชา้ง ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทพัป่าจกิ ต าบลราษฎรเ์จริญ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสูงดอนหลี ่ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอพยคัฆ

ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกกหนองยาว ต าบลเมอืงเสอื อ าเภอพยคัฆ

ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสงทุ่มยาว ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดง ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอมพะลาน ต าบลเวยีงชยั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค่าย ต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเก่านอ้ยป่าชาดโนนเพก็ ต าบลหนองบวัแกว้ 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่นอ้ย ต าบลนาสนีวล อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเยน็ ต าบลราษฎรเ์จริญ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจานบุลาน ต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆ

ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัแกว้ ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอพยคัฆ

ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพยคัฆภูมพิสิยั ต าบลลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหม ีต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะชมโนนสงา่ ต าบลภารแอ่น อ าเภอพยคัฆภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแคน ต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาลอก ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมก็นอ้ยหนองไผ่ ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมิ

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้เฒ่า ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกลา่มวทิยา ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนบ่อ ต าบลเมอืงเตา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวักาเหรียญ ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆ

ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนาใน ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าโรงโคกจนัทรห์อมวทิยา ต าบลเมก็ด า อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบลยางสสุีราช อ าเภอยางสสุีราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัชา้งโคกม่วง ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสสุีราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปลง่โนนกระยอม ต าบลแวงดง อ าเภอยางสสุีราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลนาภู อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงแคน ต าบลแวงดง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแวงดงหนองยาง ต าบลแวงดง อ าเภอยางสสุีราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแวงยางกดุตะเข ้ต าบลยางสสุีราช อ าเภอยางสสุี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลดงเมอืง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหน่อง ต าบลยางสสุีราช อ าเภอยางสสุีราช ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระยอมหนองเดิ่น ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปี

ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโรงเรียนบา้นแวงชยัโคกหนองโจด ต าบลแคน อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นประแหยง่ ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนจาน ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ต าบลหนองแสน อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฝายเหลา่หุ่ง ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปลอืยดอนมนัน า้ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะแซวหนองโงง้ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลาดโนนโพธิ์ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคูไชยหนองขาม ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปี

ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตาไกเ้ผอืกใตว้ทิยา ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขา่ ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเหลา่ ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกยาง ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแต ้ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุนาดโีนนลาน ต าบลหนองแสน อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแวงนคร (สงัฆวทิยา) ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกแปะ ต าบลโคกสทีองหลาง อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแดงน า้เกลี้ยง ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแวงเหลา่เก่านอ้ย ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขวาคอ้โคกกลาง ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคูม่วง ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเต่า ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแคน ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหนั ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอกขวาง ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวังวั ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงนอ้ย ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวาย ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัจานโนนส าราญ ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่นเท่า ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแกวทิยา ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต าแย ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเขวาหนองแสง ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต าแย(ประชานุเคราะห)์ ต าบลแคน อ าเภอวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระแกว้หนองคู ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคลองใหม่หวันาค า ต าบลบา้นหวาย อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดู่ ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกใหญ่วทิยา ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไพศาล (ลี้ลอยอทุศิ) ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีอรุณ ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแคนโนนงามโชคชยั ต าบลหว้ยเตย อ าเภอ

กดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวันาค าโนนสมบตัิ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุรงั ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอมทอง ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัชา้ง ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุเมก็ ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อแกบ่อทอง ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคลองหวัขวั ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนคดัเคา้คุยกอก ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าปอ ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่หนองแคน ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัเรียน ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแท่นโนนหนองคู ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขวาสะดอือสิาน ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางสนิไชย หนองหาด ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัขวั ต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโชคชยั ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนราษโีคกลา่ม ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสระพงัโนนสะอาด ต าบลเขวาไร่ อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้ขงิแคง ต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเขือ่น ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่พ่อหา ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลเลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิแห่โนนเมอืงนอ้ย ต าบลหนองบวั อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัจาน ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลงิใต ้ต าบลเลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมากมายโพธิ์ทอง ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนสวรรคห์นองกงุใตว้ทิยา ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอ

ชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสม้กบ ต าบลเหลา่ดอกไม ้อ าเภอชืน่ชม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลางน า้จ ัน้จอมศรี ต าบลชืน่ชม อ าเภอชืน่ชม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผอื ต าบลหนองกงุ อ าเภอชืน่ชม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุจอก ต าบลหนองกงุ อ าเภอชืน่ชม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผกัแวน่ ต าบลเหลา่ดอกไม ้อ าเภอชืน่ชม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทนั ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชืน่ชม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะอาดดอนเงนิ ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคู (หนองคูวทิยาคาร) ต าบลโพนทอง อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองลา่ม ต าบลเหลา่บวับาน อ าเภอเชยีงยนื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมะเมา้ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนศรีสวสัดิ์โนนสวรรค ์ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมนัปลา ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศิริราษฎรห์มากหญา้ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสอืเฒ่าหนองเรือวทิยา ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีง

ยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสดีาสระแกว้ ต าบลโพนทอง อ าเภอเชยีงยนื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกขา่ ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนงิ้วหนิแห่ศรีเชยีงเหนือ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไห ต าบลโพนทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่หนองบวัดอนโพธิ์ ต าบลเหลา่บวับาน อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจนิดาอารมณ์ ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกู่ทอง ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขหีนองจกิ ต าบลหนองซอน อ าเภอเชยีงยนื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเดิ่น ต าบลเหลา่บวับาน อ าเภอเชยีงยนื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทอง ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงเพง็ ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชาด ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขง็มติรภาพที่ 139 ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยนื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 17 (บา้นมะโม) ต าบลหนองซอน อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 315,938,280              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,381,480                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,381,480                 

งบลงทนุ 3,381,480                 

ครุภณัฑ์ 3,381,480                    
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,381,480                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนดู่ ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลกนัทรวชิยั ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 100 148,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนเวยีงจนัทน ์ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใคร่นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหวา้หนองแคนดอนบาก ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โสกคลอง ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เลงิแฝกบวัแกว้ ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยแคนโนนสูง ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เสอืกนิววัโคกนอ้ย ต าบลมติรภาพ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกกลาง ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกงุวนัดปีระชาสรรค ์ต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนราษโีคกลา่ม ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองสระพงัโนนสะอาด ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเขือ่น ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แพงหนองเหนือ ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปลาเดดิปลาปดัส าโรง ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวา่งยางท่าแจง้ ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าเดื่อ ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แก่งโกสุมท่างาม ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แท่นโนนหนองคู ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เหลา่หนองแคน ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนงิ้วหนิแห่ศรีเชยีงเหนือ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสูง ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนศรีสวสัดิ์โนนสวรรค ์ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 9 13,320                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ต าแยโนนยาง ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นส าโรง ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัหนิโนนสวา่ง ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบงึ ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนกู่

สนัตรตัน ์ต าบลกู่สนัตรตัน ์อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงยาง ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไผ่ดา้มขวาน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 43 63,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนดู่วงับอน ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ฮ่องไผ่ ต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เหลา่ยาว ต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนแดงมะขามหวาน ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวัขวั ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยาง (ยางทวงวทิยา) ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนทอง ต าบลวงัใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโก ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไพรวลัยป์อแดง ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองสนมดอนติ้ว ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหา้ง ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สระแคน ต าบลราษฎรพ์ฒันา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงหวัชา้ง ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เม่นใหญ่ ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ติ้วสนัติสุข ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนหวา่นหวัหนอง ต าบลดอนหวา่น อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตาพวนสรา้งแซง่ ต าบลขามเรียน อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 25 37,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาภู ต าบลนาภู อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แวงยางกดุตะเข ้ต าบลยางสสุีราช อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แวงดงหนองยาง ต าบลแวงดง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแวง ต าบลหนองบวัสนัตุ อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนแดงน า้เกลี้ยง ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองคลองใหม่หวันาค า ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนาม ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยางสามคัคี ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนขามเรียงเขยีบโนนแสบงดอนมนั ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใคร่นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทนั ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสะอาดดอนเงนิ ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาทอง ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยหลาว ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวสัดิ์ ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนหนองเลาเหลา่อหีมนั ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกเพิม่โคกกลาง ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นฮ่องไผ่ ต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองขามแสบง ต าบลดอนงวั อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนแดงมะขามหวาน ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบวัโนนสวา่ง ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบกพรา้ว ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวัหนอง (สงัฆวทิยา) ต าบลวงัไชย อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลวงัใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นม่วงขี้เหลก็ยานาง ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองฮ ีต าบลเมอืงเตา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเมอืงเสอื ต าบลเมอืงเสอื อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองแก ต าบลลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหวา้เฒ่า ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเม่นใหญ่ ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นติ้วสนัติสุข ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนหวา่นหวัหนอง ต าบลดอนหวา่น อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองคอ้สวนออ้ย ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นร่วมใจ 1 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโดท่างาม ต าบลหว้ยแอ่ง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวาย ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชาดฝางหวัเรือ ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 229,142,500              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 189,541,400              

งบลงทนุ 189,541,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 189,541,400                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นป่าแดง 

ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นทพัมา้ดอน

หนัแวงวทิยา ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 141,666,700                 
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 12 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 6 ชัน้บน 6) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 7,188,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 10 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 5 ชัน้บน 5) โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื หลงั 1 6,360,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลวงัใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นดอนก่อกกเหลีย่ม ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดั หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนชมุชน

บา้นลาดวทิยาคม ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 3,041,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นมะกอก (มะกอกวทิยาสรรค)์ ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นหนองขา่หนองคูโปโล ต าบลท่าตูม อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นหนองเจริญ ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นดอนก่อ ต าบลวงัไชย อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนหลกัเมอืงมหาสารคาม

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนหลกัเมอืงมหาสารคาม

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลกนัทรวชิยั 

ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลกนัทรวชิยั 

ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 640,500                      

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

(บรบอืราษฎรผ์ดุง) ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

นาง ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นวงับวัสามคัคีวทิยา

 ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 640,500                      

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

ตูบ ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

หนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองทุ่มศรีโพธิ์

ทอง ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 510,200                      

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

มะขามหวาน ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

วงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหวันา ต าบล

หนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นดอนก่อกก

เหลีย่ม ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

 ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโคกกลางบ่อหลบุ 

ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสมศรีมะแปบ

ประชาบ ารุง ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโพธิ์เงนิ ต าบลเขวา

ใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 510,200                      

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

วงัใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นปลาขาว ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นบุ่งงา้ว ต าบลแวงดง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นน า้สรา้งหนองบะ ต าบล

นาสนีวล อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นนา

ฝาย ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองฮ ีต าบลเมอืงเตา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 813,400                      

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

โน ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นไก่นา ต าบลเสอื

โกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

หนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

 ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนเมอืงวาปีปทุม ต าบล

หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 510,200                      

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

พสิยั ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนหนองกงุวทิยา ต าบล

หนองกงุ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองแวงบกไผ่

ลอ้มวทิยา ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองตาไกเ้ผอืก

ใตว้ทิยา ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองไผ่ดา้มขวาน

 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแวงเหลา่เก่านอ้ย 

ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

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

เมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นเหลา่ (คุรุ

ประชานุเคราะห)์ ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

บา้นกดุเมก็ ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นเชยีงยนื ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนหนิแห่

เสริมศิลป์ ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลเชยีงยนื 

อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นทพัมา้ดอนหนัแวง

วทิยา ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นเหลา่หนองบวั

ดอนโพธิ์ ต าบลเหลา่บวับาน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโนนศรีสวสัดิ์โนน

สวรรค ์ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนดอนกลางนุกูลวทิย ์

ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบะหลวงหนองแวง

 ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นวงัโพน ต าบลเข

วาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลชืน่ชม อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

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

เหลา่ดอกไม ้อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดอนจ าปาดอน

สวรรค ์ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแพงหนองเหนือ 

ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองบอนหวั

หนองเหลา่ยาว ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นเขือ่น (เขือ่น

ศึกษาคาร) ต าบลเขือ่น อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 506,200                      

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

ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนศรีโกสุมวทิยา

มติรภาพที่ 209 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนศรีโกสุมวทิยามติรภาพ

ที่ 209 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 640,500                      

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

เลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนเมอืงวาปีปทุม ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปี

ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 12,455,000                   
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนศรีโกสุมวทิยามติรภาพที2่09  ต าบลหวั

ขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 7,080,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลนครจมัปาศรี  

ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 12,256,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลกนัทรวชิยั  

ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 13,625,400                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนบา้นเชยีงยนื  ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื

 จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 7,176,500                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 12,455,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,502,400                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โคกก่องโคกสูงหนองแต ้ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดอนหนั ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดงนอ้ย ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองเหลา่ ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองบวัคู ต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ขามเรียน ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

จอมพะลาน ต าบลเวยีงชยั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนบา้นโคกสูงหนองเสยีว

หนองข ีต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนิแห่โนนเมอืงนอ้ย ต าบลหนองบวั อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เหลา่หนองแคน ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองแวงสหคามวทิย ์ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยแคนโนนสูง ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แฝกโนนส าราญ ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนงิ้วหนิแห่ศรีเชยีงเหนือ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

จานโนนสูง ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,392,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั แห่ง 1 367,400                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาพวนสรา้งแซง่ ต าบลขามเรียน อ าเภอยางสสุี แห่ง 1 165,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนท่อน ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 91,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวดั แห่ง 1 334,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าตองหนองงู ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงวาปีปทุม ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหลาว ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั แห่ง 1 192,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนหม ีต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั แห่ง 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัสนัตุ ต าบลหนองบวัสนัตุ อ าเภอยางสสุี

ราช จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 162,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคึมบง ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดั แห่ง 1 86,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัชา้งโคกม่วง ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสสุีราช แห่ง 1 314,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจตุคามประชาสรรค ์ต าบลขามเรียน อ าเภอยางสสุี แห่ง 1 421,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางเลิ้งโคกลา่ม ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชอืก แห่ง 1 84,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหนองเลาเหลา่อหีมนั ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนา

เชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชอืก แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแตน้อ้ย ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน แห่ง 1 284,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่จ ัน่ ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดั แห่ง 1 323,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองป้าน ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดั แห่ง 1 361,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่วมใจ 2 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดั แห่ง 1 253,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขวาทุ่ง ต าบลภารแอ่น อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั แห่ง 1 285,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะชมโนนสงา่ ต าบลภารแอ่น อ าเภอพยคัฆภูมิ แห่ง 1 126,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแก ต าบลลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั แห่ง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชาดฝางหวัเรือ ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 197,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจอกขวาง ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 196,300                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแคน ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ขี้ตุ่นหลบุเปลอืย ต าบลส าโรง อ าเภอนา แห่ง 1 375,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงม่วงหวัดงหนองบาก ต าบลส าโรง อ าเภอนา แห่ง 1 1,014,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกเพิม่โคกกลาง ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน แห่ง 1 216,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลนครจมัปาศรี ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน แห่ง 1 238,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเก่านอ้ยป่าชาดโนนเพก็ ต าบลหนองบวัแกว้ 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 308,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสูงดอนหลี ่ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 249,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัแกว้ ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอพยคัฆ

ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 257,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคลองใหม่หวันาค า ต าบลบา้นหวาย อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 575,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขา่ ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 199,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงใหญ่ ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 211,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแดงน า้เกลี้ยง ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัชา้ง ต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั แห่ง 1 499,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแฮหนองเหลก็ ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนา

เชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเมก็ ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก แห่ง 1 235,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนแร่ ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั แห่ง 1 195,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมก็ด า ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั แห่ง 1 218,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนม่วงท่าพลบัพลา ต าบลราษฎรเ์จริญ อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 205,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัหมู ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั แห่ง 1 62,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 120,100                      



94 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจาน ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแต ้ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 407,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวังวั ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคูม่วง ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 94,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตาไกเ้ผอืกใตว้ทิยา ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแดงสหมติร ต าบลหนองแดง อ าเภอนา แห่ง 1 435,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุน า้ใส ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองกงุวทิยา ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชอืก แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดั แห่ง 1 487,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโกทา ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวดั แห่ง 1 135,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดง ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั แห่ง 1 391,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาลอก ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั แห่ง 1 93,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทพัป่าจกิ ต าบลราษฎรเ์จริญ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั แห่ง 1 100,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบากหนองตาเต็น ต าบลภารแอ่น อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 83,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนนาสนีวล ต าบลนาสนีวล อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนหนั ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นงวับา ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแวงนคร (สงัฆวทิยา) ต าบลงวับา อ าเภอวาปี แห่ง 1 238,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนเขวาหนองแสง ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอวาปี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแวงเหลา่เก่านอ้ย ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 129,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกยาง ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 109,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคูไชยหนองขาม ต าบลหนองแสง อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 150,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกแปะ ต าบลโคกสทีองหลาง อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลพยคัฆภูมพิสิยั ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆ

ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกลา่มวทิยา ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมิ แห่ง 1 234,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงหวัชา้ง ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั แห่ง 1 140,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนาใน ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมิ แห่ง 1 263,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสงทุ่มยาว ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นต าแย (ประชานุเคราะห)์ ต าบลแคน อ าเภอวาปี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองทุ่ม ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 107,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 228,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาฝายเหลา่หุ่ง ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกใหญ่วทิยา ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกไร่ ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 159,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดู่ ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวักดุออ้ ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไพศาล (ลี้ลอยอทุศิ) ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั แห่ง 1 401,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงสหคามวทิย ์ต าบลหนองแวง อ าเภอ แห่ง 1 466,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองมนัปลา ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื แห่ง 1 253,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทพัมา้ดอนหนัแวงวทิยา ต าบลนาทอง อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองลา่ม ต าบลเหลา่บวับาน อ าเภอเชยีงยนื แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่หนองบวัดอนโพธิ์ ต าบลเหลา่บวับาน อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแห่บริหารวทิย ์ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 476,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนสนัติ ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 387,900                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผกัหนอก ต าบลยางนอ้ย อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทพิโสต ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสระพงัโนนสะอาด ต าบลเขวาไร่ อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัยาววทิยายน ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 498,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนราษโีคกลา่ม ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัจาน ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่พ่อหา ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงักงุ ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผอื ต าบลหนองกงุ อ าเภอชืน่ชม จงัหวดั แห่ง 1 499,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลหนองกงุ อ าเภอชืน่ชม จงัหวดั แห่ง 1 514,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลชืน่ชม ต าบลชืน่ชม อ าเภอชืน่ชม จงัหวดั แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนาไร่เดยีว ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชืน่ชม แห่ง 1 307,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นกดุปลาดุก ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชืน่ชม แห่ง 1 317,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกระบากวทิยาคาร ต าบลเหลา่ดอกไม ้อ าเภอชืน่ชม แห่ง 1 242,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุยเชอืก ต าบลหนองบวั อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 111,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขือ่น (เขือ่นศึกษาคาร) ต าบลเขือ่น อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอกหนองผอื ต าบลหนองบวั อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนเมอืงประชาสรรค ์ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 557,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลาเขง็ ต าบลหนองบวั อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางสนิไชย หนองหาด ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสูงวงัขอนจกิ ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 250,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่หนองแคน ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทนัดู่เหนือ ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 241,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหนองหญา้มา้โคกส ีต าบลหนองเหลก็

 อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาลอ้มโคกสวา่ง ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเหลก็ ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 243,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมากมายโพธิ์ทอง ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแท่นโนนหนองคู ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดั แห่ง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดั แห่ง 1 220,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแหน ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดั แห่ง 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโดน ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดั แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดั แห่ง 1 143,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีอรุณ ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดั แห่ง 1 94,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเลงิใต ้ต าบลเลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 914,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งโกสุมท่างาม ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกลอยหนองยาง ต าบลหวัขวาง อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 603,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุวนัดปีระชาสรรค ์ต าบลแกง้แก อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 774,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงัขท์อง ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 368,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีโกสุมวทิยามติรภาพที่ 209 ต าบลหวัขวาง อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลเลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัขวั ต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีสุข ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเลงิบวั ต าบลเลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุยโพธิ์ ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้ขงิแคง ต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองซอน ต าบลหนองซอน อ าเภอเชยีงยนื แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแฝกโนนส าราญ ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื แห่ง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพน ต าบลโพนทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขหีนองจกิ ต าบลหนองซอน อ าเภอเชยีงยนื แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสดีาสระแกว้ ต าบลโพนทอง อ าเภอเชยีงยนื แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผ า ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะอาดดอนเงนิ ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคู (หนองคูวทิยาคาร) ต าบลโพนทอง 

อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 17 (บา้นมะโม) ต าบลหนองซอน อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไห ต าบลโพนทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจนิดาอารมณ์ ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุรงั ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดั แห่ง 1 242,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรงั จงัหวดั แห่ง 1 141,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเลงิแฝกบวัแกว้ ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศิริราษฎรห์มากหญา้ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั แห่ง 1 576,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนงิ้วหนิแห่ศรีเชยีงเหนือ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 140,600                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขง็มติรภาพที่ 139 ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยนื แห่ง 1 70,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดั แห่ง 1 141,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงใหญ่ดอนนอ้ยวทิยา ต าบลโพนงาม อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสงั ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 100,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,780,200                    

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นโนน ต าบลขามป้อม 

อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นหนองแต ้ต าบลบา้นหวาย

 อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นแวงนคร (สงัฆวทิยา) 

ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 

ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 494,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนกู่สนัตรตัน ์ต าบลกู่

สนัตรตัน ์อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 164,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

บา้นโพธิ์สองหอ้งวทิยา ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 213,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้นดู่

หนองโกโนนสมบูรณ์ ต าบลหนองแสน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 389,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โคกไร่ ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 401,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองหวา้ ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โพนทอง ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 876,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองคูม่วง ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองแกวทิยา ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 105,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นชมุแสงโนนเหลีย่ม ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 466,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นชาดฝางหวัเรือ ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 466,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโคกสทีองหลาง ต าบลโคกสทีองหลาง อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 311,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นประแหยง่ ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 466,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นดงบงั ต าบลดงบงั อ าเภอนาดูน จงัหวดั แห่ง 1 782,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โนนคดัเคา้คุยกอก ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 413,400                      
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การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 24,968,020                

งบลงทนุ 24,968,020                

ครุภณัฑ์ 24,968,020                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,296,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ขี้ตุ่นหลบุเปลอืย ต าบลส าโรง อ าเภอนา

เชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนหนองกงุวทิยา ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชอืก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนชมุชนบา้นหนองทุ่ม ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอวาปีปทุม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนชมุชนหนองเลาเหลา่อหีมนั ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนา

เชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นขามเรียน 

ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนท่อน ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปี

ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นศาลา ต าบลนาภู อ าเภอยางสสุีราช เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนจาน ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหวาย ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองบวักดุออ้ ต าบลหวัเรือ อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเขง็มติรภาพที่ 139 ต าบลเสอืเฒ่า 

อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเขวาทุ่ง ต าบลภารแอ่น อ าเภอพยคัฆ

ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปี

ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแคน ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองรูแข ้ต าบลหยองบวัสนัตุ อ าเภอ

ยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแฮหนองเหลก็ ต าบลหนองเมก็ 

อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองม่วง (สุบนิประชาพฒันา) ต าบล

นาเชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนงิ้วหนิแห่ศรีเชยีงเหนือ ต าบลเชยีง

ยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนศิริราษฎรห์มากหญา้ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงัจานโนน

ส าราญ ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองฮ ีต าบล

เมอืงเตา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเหลา่โพธิ์ 

ต าบลหนองกงุสวรรค ์อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 

ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 111,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นต าแย 

(ประชานุเคราะห)์ ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเตาบ่า ต าบลนาสนีวล 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนเมอืงวาปีปทุม ต าบลหนองแสง 

อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองป้าน ต าบลหนองคู 

อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลหนองกงุ 

อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นชาดฝางหวัเรือ ต าบลหวัเรือ

 อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแคน ต าบลแคน อ าเภอวาปี

ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแวงเหลา่เก่านอ้ย ต าบลแคน

 อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โนนคดัเคา้คุยกอก ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ดอนแดงน า้เกลี้ยง ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ใบ 2 19,600                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

โคกก่องโคกสูงหนองแต ้ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ใบ 3 29,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

เก่าใหญ่โนนสะอาด ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองแก ต าบลลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองม่วง (สุบนิประชาพฒันา) ต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นศาลา ต าบลนาภู อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

จตุคามประชาสรรค ์ต าบลขามเรียน อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองสนมดอนติ้ว ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ใบ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นโนน ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นดงแคน ต าบลแวงดง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

อนุบาลพยคัฆภูมพิสิยั ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ใบ 2 39,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,752,200                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนหวา่นหวั

หนอง ต าบลดอนหวา่น อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าสองคอน 

ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนิลาด ต าบลท่า

สองคอน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงนอ้ย ต าบล

แวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นน า้ใสม่วงวทิยา 

ต าบลกดุใสจ่้อ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นลาด

วทิยาคม ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนทองโนน

สะอาด ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบ่อใหญ่(บ่อใหญ่

เรืองศิลป์) ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแวงหนองตุ

 ต าบลบวัมาศ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหวัหนอง (สงัฆ

วทิยา) ต าบลวงัไชย อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองสระ ต าบล

ปอพาน อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปลาขาว ต าบล

สนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองกงุวทิยา ต าบล

หนองกงุ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนม่วงท่า

พลบัพลา ต าบลราษฎรเ์จริญ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสระบาก ต าบล

ราษฎรพ์ฒันา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบล

งวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโพธิ์ชยั ต าบล

โพธิ์ชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองบวักดุออ้ 

ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาฝาย ต าบล

ดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองป้าน ต าบล

หนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลหวั

ดง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบุ่งงา้ว ต าบลแวง

ดง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโดน ต าบลแวงดง

 อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองบวัสนัตุ 

ต าบลหนองบวัสนัตุ อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองรูแข ้ต าบล

หนองบวัสนัตุ อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแกง้ขงิแคง 

ต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสูงวงัขอนจกิ

 ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทนัดู่เหนือ ต าบล

หนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยแคนโนนสูง 

ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นส าโรงหวันาโนน

จนัทรห์อม ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนแกด าวทิยาคาร ต าบล

แกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโพนงามพทิยานุกูล 

ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวงัยาวศึกษาวทิย ์

ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเขวาใหญ่พทิยาสรรค์

 ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนกดุรงัประชาสรรค ์

ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโนนราษวีทิยา ต าบล

โนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองม่วงวทิยาคาร 

ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 749,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองขา่ ต าบล

ประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองแก ต าบล

ลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นน า้สรา้งหนองบะ

 ต าบลนาสนีวล อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองปอ ต าบล

หนองเรือ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองแฮหนอง

เหลก็ ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองม่วง (สุบนิ

ประชาพฒันา) ต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 9,500                         
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนเขวาหนอง

แสง ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแวงยางกดุตะเข ้

 ต าบลยางสสุีราช อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโนนเห็ดไค 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นดงนอ้ย ต าบล

เสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองเหลา่ 

ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโกทา ต าบลพระ

ธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นกดุรงั ต าบลกดุ

รงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาภู ต าบลนาภู 

อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนน ต าบลขามป้อม

 อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโสกยาง ต าบล

หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดอนหม ีต าบลเวยีง

สะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองคูไชยหนอง

ขาม ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาฝาย ต าบลดงด

วน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบล

เวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสระแคน ต าบล

ราษฎรพ์ฒันา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองจานบุลาน 

ต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนอนุบาลดงเมอืงนอ้ย 

ต าบลดงเมอืง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นชมุแสงโนนเหลีย่ม 

ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองเมก็ ต าบล

หนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นส าโรง ต าบล

ส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นขามเรียน ต าบล

หนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลหนอง

กงุ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเก่านอ้ยป่าชาดโนน

เพก็ ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสระบาก ต าบล

ราษฎรพ์ฒันา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหวัชา้ง ต าบลกดุรงั 

อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนหนองเลา

เหลา่อหีมนั ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองบวั

แดง ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นตลาดม่วง 

ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองผอื 

ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดงม่วงหวั

ดงหนองบาก ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนแร่ 

ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นกดุน า้ใส 

ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนหนองกงุวทิยา 

ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนพยคัฆภูมพิสิยั 

ต าบลลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นมะโบ่ ต าบล

ลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนหนองโกวทิยกจิ

 ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแห่เหนือ 

ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโสกกาว 

ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

อนุบาลดงเมอืงนอ้ย ต าบลดงเมอืง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ตาลอก ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคกก่องโคกสูงหนองแต ้ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ขี้เหลก็ขี้ตุ่นหลบุเปลอืย ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนแร่ ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หวัชา้ง ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองเหลา่ 

ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองแสงทุ่มยาว 

ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแห่เหนือ ต าบล

หนองบอน อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนสงั ต าบล

หนองบอน อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 9,400                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบล

หนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดงม่วงหวัดงหนอง

บาก ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเก่าใหญ่โนนสะอาด

 ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนทพัป่าจกิ ต าบลราษฎร์

เจริญ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,623,000                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นขามเรียน ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนพยคัฆภูมพิสิยั ต าบลลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมิ

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองขา่ ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม 

จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองหวา้เฒ่า ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมิ

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นสม้กบ ต าบลเหลา่ดอกไม ้อ าเภอชืน่ชม จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเหลา่ (คุรุประชานุ

เคราะห)์ ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ขี้ตุ่นหลบุ

เปลอืย ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโพนทราย ต าบลส าโรง

 อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโสกกาว ต าบลเลงิแฝก

 อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองขา่ ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม

 จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตลาดม่วง ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชอืก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมิ

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองนาใน ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมิ

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแคนโนนงามโชคชยั ต าบลหว้ยเตย 

อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนคดัเคา้คุยกอก ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแวงยางกดุตะเข ้ต าบลยางสสุีราช อ าเภอยางสี

สุราช จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเก่านอ้ยป่าชาดโนนเพก็ ต าบลหนองบวัแกว้ 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัหนิโนนสวา่ง ต าบลหนองแดง อ าเภอนา

เชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองกงุวทิยา ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชอืก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นส าโรงหวันาโนนจนัทรห์อม ต าบลหว้ยเตย 

อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบวัสนัตุ ต าบลหนองบวัสนัตุ อ าเภอยาง

สสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนหนองเลาเหลา่อหีมนั ต าบลหนองเมก็ 

อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองคลองหวัขวั ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเหลา่หมากค า ต าบลนาภู อ าเภอยางสสุีราช 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนโรงเรียนบา้นแวงชยัโคกหนองโจด ต าบลแคน 

อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแวงนคร (สงัฆวทิยา) ต าบลงวับา อ าเภอวาปี

ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกไร่ ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนสูงดอนหลี ่ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบวัคูสองหอ้ง ต าบลหนองบวัแกว้ 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปลาขาว ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนโนนจานวทิยา ต าบลเมอืงเตา อ าเภอพยคัฆภูมิ

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนโพนงามโพนสวาง ต าบลโพนงาม อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกดุเมก็ ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาฝาย ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ขี้ตุ่นหลบุเปลอืย ต าบลส าโรง อ าเภอนา

เชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหวัหมู ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเลงิแฝกบวัแกว้ ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนคดัเคา้คุยกอก ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นเหลา่หมากค า ต าบลนาภู อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองระเวยีง ต าบลเวยีงชยั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนสูงดอนหลี ่ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอพยคัฆภูมิ

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นตาลอก ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นโกทา ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองบวัสนัตุ ต าบลหนองบวัสนัตุ อ าเภอยางสสุีราช 

จงัหวดัมหาสารคาม จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นโสกคลอง ต าบลเลงิแฝก 

อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนศรีสวสัดิ์โนนสวรรค ์

ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหวัสระ ต าบลหนองเรือ 

อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเหลา่พ่อหา ต าบลเขวาไร่ 

อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองบวักดุออ้ ต าบลหวั

เรือ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นประแหยง่ ต าบลประชา

พฒันา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นไพศาล (ลี้ลอยอทุศิ) ต าบล

นาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,546,020                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นน า้ใสม่วงวทิยา ต าบลกดุใสจ่้อ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นสมศรีมะแปบประชาบ ารุง ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลวงัใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นเอยีด (สงัฆราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโดท่างาม ต าบลหว้ยแอ่ง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นยาง (ยางทวงวทิยา) ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบรบอื (บรบอืราษฎรผ์ดุง) ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นวงักงุ ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนตาลกดุเวยีนหนองหญา้มา้ ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโสกภารา ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนเวยีงจนัทน ์ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเอยีด (สงัฆราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองบวักาเหรียญ ต าบลหนองบวั อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบก

พรา้ว ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

บวั ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหวันา 

ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

บงึ ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

ตาไกเ้ผอืกใตว้ทิยา ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกมน

โนนทอง ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเหลา่

หนองแคน ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกสูง

 ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

คู ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นติ้ว

สนัติสุข ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโสก

ภารา ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

แดงมะขามหวาน ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวันา

 ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

เงนิ ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขวา

ใหญ่ ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 57 90,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ทอง ต าบลวงัใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

เวยีงจนัทน ์ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใคร่

นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์มี

หนองเมก็โนนสะอาด ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเม่น

ใหญ่ ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอนดู่

 ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นมะค่า ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนขามเฒ่า 

ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแวง

ดงหนองยาง ต าบลแวงดง อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแวง

ยางกดุตะเข ้ต าบลยางสสุีราช อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กกหนองยาว ต าบลเมอืงเสอื อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แคน ต าบลเมอืงเสอื อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 6 9,480                         
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดงยาง

 ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนดู่วงับอน ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัหนิ

โนนสวา่ง ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นต าแย

โนนยาง ต าบลสนัป่าตอง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

ใหญ่ ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

งวับา ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แต ้ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 37 58,460                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไฮ ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ชมุแสงโนนเหลีย่ม ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โพธิ์ ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นประ

แหยง่ ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ม่วง ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าเดื่อ

 ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เนาว ์ต าบลเขือ่น อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปลา

เดดิปลาปดัส าโรง ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง

สนิไชย หนองหาด ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แสง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเชยีง

ยนื ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 51 80,580                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สะอาดหนองหญา้มา้โคกส ีต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนิแห่

เสริมศิลป์ ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

โพน ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทพั

มา้ดอนหนัแวงวทิยา ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าปอ

 ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

ทอง ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 15,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

คดัเคา้คุยกอก ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 4 6,320                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

สนัติ ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสงั ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแพง

หนองเหนือ ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เหลก็ ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขวา

สะดอือสิาน ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสงัข ์

ทอง ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวัขวั

 ต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กงุวนัดปีระชาสรรค ์ต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไห ต าบลโพนทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สะอาดดอนเงนิ ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขี

หนองจกิ ต าบลหนองซอน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

โพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุรงั

 ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวัชา้ง

 ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ทอง ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหมาก

มายโพธิ์ทอง ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทนัดู่

เหนือ ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวงสวนกลว้ย ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเปลอืยหนองตูบ ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบกพรา้ว ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนัเชยีงเหยีน ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโสกภารา ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสมศรีมะแปบประชาบ ารุง ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเอยีด (สงัฆราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหวา้โนนทอง ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบรบอื (บรบอืราษฎรผ์ดุง) ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลกนัทรวชิยั ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทนั ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นต าแยหนองคู ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกเพิม่โคกกลาง ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นโพธิ์สองหอ้งวทิยา ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตลาดโนนโพธิ์ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองคลองใหม่หวันาค า ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปีปทุม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นม่วงใหญ่ดอนนอ้ยวทิยา ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเลงิใต ้ต าบลเลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นผ า ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองแหน ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเลงิบวั ต าบลเลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนคดัเคา้คุยกอก ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนกลอยหนองยาง ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองกงุวนัดปีระชาสรรค ์ต าบลแกง้แก อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลเลงิใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแก่งโกสุมท่างาม ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพน ต าบลโพนทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจอมทอง ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ร่วมใจ 1 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยทราย ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกกลาง ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองโก ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นทนั

 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนจตุ

คามประชาสรรค ์ต าบลขามเรียน อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกแปะ ต าบลโคกสทีองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนหนั ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ไก่นา ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเมอืงเตา ต าบลเมอืงเตา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สวา่งยางท่าแจง้ ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สม้กบ ต าบลเหลา่ดอกไม ้อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

โพนงามโพนสวาง ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหวัหนอง (สงัฆวทิยา) ต าบลวงัไชย 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนัเชยีงเหยีน ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลพยคัฆภูมพิสิยั ต าบลปะหลาน อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลนครจมัปาศรี ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบะหลวงหนองแวง ต าบลวงัยาว อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 126,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกกลางน า้จ ัน้จอมศรี ต าบลชืน่ชม อ าเภอ

ชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแพงหนองเหนือ ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหวัขวั ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบกพรา้ว ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองคอ้สวนออ้ย ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม

 จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอนเวยีงจนัทน ์ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นยาง (ยางทวงวทิยา) ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองโนทบัมา้ ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงัจาน ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเขวาใหญ่ ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นฮ่องไผ่ ต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอนเวยีงจนัทน ์ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนศรีโกสุมวทิยามติรภาพที่ 209 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 270,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,454,340                 

งบลงทนุ 3,454,340                 

ครุภณัฑ์ 3,454,340                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 310,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 28,600                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง เครื่อง 3 120,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั ตู ้ 5 27,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,001,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 12 264,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต

 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต

 3 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต าบลหนอง

แสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ต าบลหวัขวาง

 อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ต าบลหวั

ขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 4 36,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั เครื่อง 9 52,200                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต าบล

หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 5,700                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั

มหาสารคาม ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 103,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต

 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต

 2 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม จอ 1 9,500                         

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,032,040                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขามเป้ีย ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเมอืงเสอื ต าบลเมอืงเสอื อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองคู ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนทองโนนสะอาด ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองหวา้โนนทอง ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองขามแสบง ต าบลดอนงวั อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโดท่างาม ต าบลหว้ยแอ่ง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองไผ่ดา้มขวาน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนกระบากวทิยาคาร ต าบลเหลา่ดอกไม ้อ าเภอชืน่ชม จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นกอกหนองผอื ต าบลหนองบวั อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลหนองกงุ อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเหลา่ 

(คุรุประชานุเคราะห)์ ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนรงั

 ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทพัมา้

ดอนหนัแวงวทิยา ต าบลนาทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนองคู

 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นวงับวั

สามคัคีวทิยา ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 5 8,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

หวา่นหวัหนอง ต าบลดอนหวา่น อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 24 40,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเม่น

ใหญ่ ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 6 10,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสนาม 

ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 26 43,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

บาก ต าบลราษฎรพ์ฒันา อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 34 57,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หวา้ ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 28 47,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แสง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นแห่

บริหารวทิย ์ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนนสูง

วงัขอนจกิ ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

บวัสามคัคีวทิยา ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนหวา่นหวัหนอง ต าบลดอนหวา่น อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

ปลาโด ต าบลวงัใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

มะโบ่ ต าบลลานสะแก อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองแวงสหคามวทิย ์ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

จานโนนสูง ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลหวัดง 

อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นแฝกโนนส าราญ 

ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอนจ าปาดอนสวรรค ์ต าบล

โพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 11,178,740                

งบลงทนุ 11,178,740                

ครุภณัฑ์ 564,240                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

16 ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์17 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 173,700                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์18 ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอวาปี

ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์17 ต าบลหนองแสง อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์17 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จอ 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์16 ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม จอ 2 80,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 353,540                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์18 ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 43 67,940                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์16 ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนดงใหญ่

วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 150 252,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,614,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนดงใหญ่วทิยาคม รชัมงัคลา

ภเิษก ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 3,450,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนปอ

พานพทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,005,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์17 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปี แห่ง 1 440,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์18 ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 918,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์16 ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม แห่ง 1 2,654,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงใหญ่วทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลดงใหญ่ 

อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,166,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปอพานพทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลปอพาน 

อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,825,400                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 77,548,900                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 72,147,100                

งบลงทนุ 72,147,100                

ครุภณัฑ์ 494,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 89,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 ต าบลแวง

น่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 26 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 13 71,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 370,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 

ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม เครื่อง 26 150,800                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 33,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 26 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 26 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 13,100                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,652,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

พยคัฆภูมวิทิยาคาร ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 63,889,700                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนชืน่ชมพทิยา

คาร ต าบลชืน่ชม อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 8,071,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนนาเชอืกพทิยาสรรค ์

ต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ต าบลเข

วาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนหนองม่วงวทิยาคาร 

ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนโนนแดงวทิยาคม 

ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 640,500                      
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนผดุงนารี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนบรบอื ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดั หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนวาปีปทุม ต าบลหนอง

แสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร  

ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 10,050,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนพยคัฆภูมวิทิยาคาร 

ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 15,151,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 636,400                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนดง

บงัพสิยันวการนุสรณ์ ต าบลดงบงั อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนาภู

พทิยาคม ต าบลนาภู อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนเชยีง

ยนืพทิยาคม ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนโพน

งามพทิยานุกูล ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,148,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 ต าบลแวง

น่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยางวทิยาคม ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรค ์ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมยางสสุีราช ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสสุีราช แห่ง 1 448,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพยคัฆภูมวิทิยาคาร ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆ แห่ง 1 500,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 5,401,800                 

งบลงทนุ 5,401,800                 

ครุภณัฑ์ 5,401,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,401,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนยาง

วทิยาคม ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโนนราษี

วทิยา ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแกด าวทิยา

คาร ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเขือ่นพทิยา

สรรค ์ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวงัยาว

ศึกษาวทิย ์ต าบลวงัยาว อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกู่ทอง

พทิยาคม ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองม่วง

วทิยาคาร ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเขวาใหญ่

พทิยาสรรค ์ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกดุรงั

ประชาสรรค ์ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 5,459,500                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 259,500                   

งบลงทนุ 259,500                   

ครุภณัฑ์ 259,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

มหาสารคาม ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 232,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 10 232,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบคานสมดุลพรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 8,000                         

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 5,200,000                 

งบอดุหนุน 5,200,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 5,200,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 405,900                   

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์  นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬีา 405,900                   

งบลงทนุ 405,900                   

ครุภณัฑ์ 405,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  โรงเรียน

สารคามพทิยาคม  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ถงั 1 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  โรงเรียนสารคามพทิยาคม  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  โรงเรียนสารคามพทิยาคม  ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนสารคามพทิยาคม  

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนสารคามพทิยาคม  

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ฬีา 324,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ฬีาอืน่ โรงเรียนสารคามพทิยาคม  ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 4 324,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 608,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 608,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 608,000                   

งบด าเนินงาน 608,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 608,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 608,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,324,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,324,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 256,000                   

งบด าเนินงาน 256,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 256,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 256,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,028,000                 

งบด าเนินงาน 1,028,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,028,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 159,216,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 73,898,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 73,898,000                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 66,497,200                

งบอดุหนุน 66,497,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 66,497,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 66,497,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 12,030,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,766,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,413,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,714,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 40,572,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 7,400,800                 
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งบอดุหนุน 7,400,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,400,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 7,400,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 726,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 166,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 326,700                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 344,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 5,836,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 85,318,100                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 40,046,200                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 40,046,200                

งบลงทนุ 40,046,200                

ครุภณัฑ์ 4,888,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม ต าบลเขวา อ าเภอเมอืง คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกซอ่มและบ ารุงรกัษาเครื่องยนตร์ะบบคอมมอลเรล  

วทิยาลยัการอาชพีพยคัฆภูมพิสิยั ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ฝึกงานพรอ้มปากกาจบังาน  วทิยาลยัการอาชพี

พยคัฆภูมพิสิยั ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัชพีรอ้มซอฟตแ์วรแ์ละ

ระบบ E-Testing  วทิยาลยัเทคนิควาปีปทุม ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปี

ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,158,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,537,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยมีหาสารคาม ต าบลเซวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั หลงั 1 13,537,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,620,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร   วทิยาลยัการอาชพีพยคัฆภูมพิสิยั ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั

 จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 21,620,700                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 13,738,900                

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 13,738,900                

งบลงทนุ 13,738,900                

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องต ัง้ศูนยล์อ้ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยั

สารพดัช่างมหาสารคาม ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 1 1,200,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,538,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,538,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

1,088 ตารางเมตร (4 ชัน้)  วทิยาลยัสารพดัช่างมหาสารคาม ต าบลแก่นเลงิ

จาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 12,538,900                   
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ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 30,733,000                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 30,733,000                

งบลงทนุ 30,733,000                

ครุภณัฑ์ 3,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก วทิยาลยั

อาชวีศึกษามหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิค

มหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,233,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,233,000                   

รายการระดบัที1่: โดมอเนกประสงค ์วทิยาลยัเทคนิคมหาสารคาม ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 4,000 ตารางเมตร 

วทิยาลยัเทคนิคมหาสารคาม    ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 21,933,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 800,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ครุภณัฑ์ 800,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 800,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งส านกังานบณัฑติศึกษา สถาบนัการ

อาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง ชดุ 1 800,000                      

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 1,071,947,000            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,882,900                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 1,800,000                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 1,800,000                 

งบอดุหนุน 1,800,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันาสงัคมและ โครงการ 3 1,800,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 4,082,900                 

สนบัสุนนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 4,082,900                 

งบอดุหนุน 4,082,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,082,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

พื้นฐานของประเทศ โครงการ 4 4,082,900                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 15,545,300                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 15,545,300                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15,545,300                

งบอดุหนุน 15,545,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,545,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 15,545,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,536,700                    
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รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,123,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,249,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน บาท 0 8,500,700                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน บาท 0 2,134,400                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 18,440,500                

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 15,585,000                

เร่งรดัการจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาศาสตร์ 15,585,000                

งบอดุหนุน 15,585,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,585,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 150 15,585,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 2,855,500                 

บริการรกัษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 2,855,500                 

งบด าเนินงาน 2,855,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,855,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑย์า 0 2,855,500                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 714,776,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 714,776,100              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 714,776,100              

งบบคุลากร 194,579,800              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 180,424,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 308 153,285,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 131 10,410,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 131 10,410,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 22 6,318,200                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 14,155,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 31 11,676,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 9 2,479,800                    

งบด าเนินงาน 20,425,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,425,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 25 666,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 2,403,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษ

ต าแหน่งนิติกร อตัรา 3 126,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 57 8,796,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 6 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจ าที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 12 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนอาจารยใ์นสาขาขาดแคลน อตัรา 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 59 7,929,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 9 84,000                        

งบอดุหนุน 499,771,100              

เงนิเดอืน 499,771,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1143 499,771,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 317,302,200              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 15,637,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 15,637,100                

งบด าเนินงาน 12,788,800                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,788,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 12,788,800                   

งบลงทนุ 2,848,300                 

ครุภณัฑ์ 2,848,300                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,848,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษา ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 802,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจความแปรปรวนของการเตน้ของหวัใจ  ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดักรดแลคเตทในเลอืด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้ของหวัใจประเภททมี นกักฬีา 12 คน 

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัความเร่งส าหรบัการวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหว ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสายวดัอตัราการเตน้ของหวัใจประเภททมีและเดี่ยว 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ถา่ยภาพผลติภณัฑ ์ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 175,800                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 163,940,700              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 163,940,700              

งบด าเนินงาน 14,724,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,724,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 14,724,000                   

งบลงทนุ 149,216,700              

ครุภณัฑ์ 81,246,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 81,246,700                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนห์วักลบัเทคนิคฟลูออเรสเซนต ์ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม กลอ้ง 1 895,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพลูกตาส่วนหนา้ความละเอยีดสูง ต าบลตลาด

 อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม กลอ้ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้เสน้ประสาทส่วนปลาย  ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 53,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งจลุชพีในอากาศ ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งฝุ่ นในบรรยากาศแบบเปลีย่นกระดาษ

กรองอตัโนมตัิ ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 1,318,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งอากาศแบบพกพา ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 5 535,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทรกราฟี Gas Chromatography(GC)

 ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้เยน็ส าหรบัผ่าตดัตา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจนบัโคโลนี ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 128,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจนบัเมด็เลอืดอตัโนมตัิของสตัว ์ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 999,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหภ์าพตดัขวางของจอประสาทตา 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสารชวีเคมใีนเลอืดชนิดอตัโนมตัิ ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการแตกตวัของเมด็ยา ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 235,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความหนาแน่นของผงยา ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบคุณสมบตัิของผงยา ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 374,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้เยอืกแขง็แบบสุญญากาศ (Freeze dryer) 

ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้สารโดยเทคนิคการใชค้วามเยน็ (Freeze 

dryer) ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้กล ัน่ (Distilled water) ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ปราศจากไอออน (DI) ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผ่าตดัน า้วุน้ตาส่วนหลงั ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืเทคนิคการวเิคราะหส์ าหรบัการวเิคราะหโ์ลหะ

(AAS) ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืใส่ท่อช่วยหายใจชนิดโคง้งอดว้ยระบบวดิทีศัน ์

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 966,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวดิทีศัน ์ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 984,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารความดนัสูง(HPLC) ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหาร ชนิด 2 ช่อง 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งจาน ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 352,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเลเซอรส์  าหรบัการรกัษา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสง ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 246,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้แสง ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 5 117,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัเลอืดแบบดอปเปอร ์ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 5 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าในเซลล ์ ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม

 จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพน า้ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม

 จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพอากาศในอาคาร ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 770,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัดชันีความรอ้นในสภาพแวดลอ้ม ต าบลขามเรียง

 อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 4 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัดชันีความรอ้นแบบติดตวับุคคล ต าบลขามเรียง

 อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 4 513,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณแกส๊ในพื้นที่อบัอากาศ ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 80,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ Casella 712 ต าบล

ขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 331,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณเสยีงสะสม พรอ้มเครื่องปรบัเทยีบ

มาตรฐานเสยีง ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 4 1,326,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัความดงัและวเิคราะหค์วามถีเ่สยีง พรอ้ม

เครื่องปรบัเทยีบมาตรฐานเสยีง ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั เครื่อง 4 1,583,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการไหลของอากาศ ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 198,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหก์รดด่างกา๊ซและสารอเิลคโตรไลทใ์นเลอืด

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 1,895,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสารในภาวะวกิฤติ ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 246,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดเ์สน้เอน็และกลา้มเน้ือส าหรบัสตัวใ์หญ่ 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาบนไมโครเพลทแบบฟูลออรเ์รสเซนต ์

ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัติดเพดาน LED ชนิดโคมคู่ พรอ้มแขน

รองรบักลอ้งวดีทีศัน ์ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัติดเพดาน LED ชนิดโคมเดี่ยว พรอ้มกลอ้ง

วดีทีศันต์ิดบนแขนแยก ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 1,210,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัติดเพดาน LED ชนิดโคมเดี่ยว พรอ้มแขน

รองรบักลอ้งวดีทีศัน ์ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั ชดุ 1 825,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัแบบ LED ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 3 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืศลัยกรรมสตัวเ์ลก็ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 1,999,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุโคมไฟผ่าตดัสตัวใ์หญ่ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 720,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแยกโปรตีนระนาบที่ 1 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 640,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุรบัและแปลงสญัญานภาพเอกซเรยเ์ป็นดจิติอล ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ท าฟนัมา้ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 910,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ผ่าตดักระดูกสนัหลงั Spine Set ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ผ่าตดัตอ้หนิ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม

 จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 158,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ผ่าตดัท ัว่ไปและท าแผล ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 265,400                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ผ่าตดัปลูกถา่ยกระจกตา ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 173,900                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัผ่าตดัจอประสาทตา ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 3 1,346,100                    

รายการระดบัที1่: ซองบงัคบัโค ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ซอง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้่ม บโีอด ีต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั ตู ้ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 5 ฟตุ ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 599,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เวชภณัฑ ์ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 79,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไป ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม เตียง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัศลัยกรรมกระดูกและขอ้ ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เตียง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถงัไนโตรเจนเหลว ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ถงั 2 577,800                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊สูญญากาศ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: รถพ่วงบรรทุกมา้ชนิดเดนิลงดา้นหนา้ ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม คนั 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: รถไฟฟ้านัง่ขบัติดต ัง้ตูส้แตนเลสพรอ้มหลงัคา ต าบลตลาด

 อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม คนั 4 600,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 ลติร ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ใบ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชพีผูใ้หญ่ เต็มตวั ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 1 432,300                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,970,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 67,970,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารชดุพกัอาศยับุคลากรทางการแพทย ์ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 67,970,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 130,724,400              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 130,724,400              

งบด าเนินงาน 53,535,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,403,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 23,403,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 30,132,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,133,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 5,138,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 21,861,500                   

งบลงทนุ 75,393,500                

ครุภณัฑ์ 75,393,500                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 75,393,500                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 กระบอกตา ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม กลอ้ง 12 840,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มชดุถา่ยภาพ ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม กลอ้ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนแบบส่องกราดชนิดตัง้โตะ๊ 

พรอ้มติดต ัง้  ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม กลอ้ง 1 5,000,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารปฏบิตัิการกลางทางวทิยาศาสตร ์

(ชัน้ 2) ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 6,709,900                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารปฏบิตัิการกลางทางวทิยาศาสตร ์

(ชัน้ 3)   ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 1,598,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารปฏบิตัิการกลางทางวทิยาศาสตร ์

(ชัน้ 4)  ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 8,886,100                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิกลางทางวทิยาศาสตร ์(ชัน้ 7 ) ต าบล

ขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 5,112,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิกลางทางวทิยาศาสตร ์(ชัน้ 8 ) ต าบล

ขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 5,893,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารชนิดแม่เหลก็ พรอ้มใหค้วามรอ้น ต าบลขาม

เรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 10 160,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีรนยัแนวราบ ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 460,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดพลาสติกแบบกึ่งอตัโนมตัิพรอ้มแม่พมิพ ์ต าบล

ขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 374,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 10 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบคลืน่ในคอนกรีตแบบอลัตรา้โซนิค ต าบล

ขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 395,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าไอศครีมแบบยนื ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 203,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดปัน่ตวัอยา่งความเร็วสูง ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูม ิต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 310,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม้สูญญากาศ ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 37,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติอาหารปลาเมด็ลอยน า้ ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 688,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 208,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแพคสูญญากาศ ระบบเติมแกส๊ไนโตรเจน ต าบล

ขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 144,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไมโครสโคป-ฟูเรียทรานฟอรม์อนฟาเรดสเปกโตร

มเิตอรพ์รอ้มติดต ัง้  ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยกิ่งไม ้ใบไม ้ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องรบัสญัญาณบอกต าแหน่งจากดาวเทยีม GNSS 

ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 533,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการถา่ยเทความรอ้นของวสัดุ ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่ ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนืด ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 139,100                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง รุ่น UV-1800 ต าบลขามเรียง

 อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง ชนิดสายตามองไม่เห็น 

ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่ามมุที่ผวิสมัผสั ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทางชนิดอเิลก็ทรอนิคส ์ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงตึงผวิ ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ปรตีนในอาหาร ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหพ์ลงังาน ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 1,391,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหเ์ยือ่ใย ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารในอาหารแบบสเปกโตรโฟโตมเิตอร ์

ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าค่าไนโตรเจนทางการเกษตร(ดนิ/พชื)

แบบ 20 หลมุ ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพื้นที่ผวิและความพรุนของอนุภาคพรอ้มติดต ัง้ 

ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใหแ้สงอลุตรา้ไวโอเลต ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาบนไมโครเพลท ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักา๊ชคารบ์อนไดออกไซดแ์บบพกพา ต าบลขาม

เรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนก์ าลงัขยายสูงชนิด 3 กระบอกตา ต าบล

ขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม กลอ้ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัส่องสตัวน์ า้ขนาดเลก็ ต าบลขาม

เรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม กลอ้ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งสเตอรร์ิโอ ชนิด 3 กระบอกตา ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม กลอ้ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เสน้ใยนาโนไฟฟ้าสถติ ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 447,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืชวีเคมสีิง่แวดลอ้ม ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบคุณภาพขา้ว ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 296,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายสารละลายแบบปรบัปริมาตรได ้ ต าบลขามเรียง

 อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 290,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวดัสภาพอตุุนิยมวทิยา ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารพนัธุก์รรม ต าบลขาม

เรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มตวัอยา่งอาหาร (lncubator) ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 300,000                      



134 / 161

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองหุ่นยนตเ์คลือ่นที่ ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองอเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบการถว่งสมดุลสแตติกสแ์ละไดนามกิส ์ต าบล

ขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ขดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุบดปัน่ตวัอยา่งส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการอาหาร ต าบลขาม

เรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 118,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการชวีวทิยาระดบัโมเลกลุ ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 399,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางชวีภาพ ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั

 จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 395,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบนิวแมติกในงานอตุสาหกรรม ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกสถานีกดฝาชิ้นงาน ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั

 จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกสมองกลฝงัตวั ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบไบโอรีแอคเตอรแ์บบจมชัว่คราว ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 140,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัคุณภาพน า้นม ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 347,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหด์นิและพชื ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เกบ็ตวัอยา่งน า้และดนิตะกอน ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เตรียมตวัอยา่งพชืวเิคราะห ์ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์บดละเอยีดตวัอยา่งชวีวเิคราะห ์ต าบลขามเรียง

 อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 720,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เชื้อจลุนิทรียใ์นอาหารแบบแช่แขง็ (deep freezer) 

ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมสภาวะแวดลอ้มส าหรบัเลี้ยงสตัวน์ า้ ต าบลขาม

เรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้ารบ์อนอนิคูเบเตอร ์ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูช้วีนิรภยั (biosafety cabinet class II) ต าบลขามเรียง

 อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 2 760,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอระเหยสารเคม ีต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อพรอ้มเขยา่แบบอณุหภูมติ า่ส  าหรบัเลี้ยงเชื้อสตัวน์ า้

 ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biologicalsafety cabinet class ll) ต าบล

ขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น (ตูอ้บพนัธุไ์ม)้   ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทร

วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบอนิเทอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่ (IOT) ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 3,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสาร น า้หนกับรรทุก 1,600 กโิลกรมั พรอ้มติดต ัง้

 ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 1 1,765,500                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วดัความหนืดในอาหาร ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 400,000                      

งบอดุหนุน 1,795,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,795,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 8 1,795,200                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท 0 4,000,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 3,000,000                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 3,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ บาท 0 3,000,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 393,607,900              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,754,700                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 2,427,900                 

 สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 2,427,900                 

งบอดุหนุน 2,427,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,427,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 2,427,900                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 833,400                   

สนบัสุนนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 833,400                   

งบอดุหนุน 833,400                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 833,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 833,400                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 2,493,400                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 2,493,400                 

งบอดุหนุน 2,493,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,493,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 0 2,493,400                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,000,000                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 5,000,000                 

การพฒันากลุ่มผูผ้ลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่การจดักจิกรรมผูผ้ลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุา 0 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 35,350,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 4,629,500                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,629,500                 
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งบอดุหนุน 4,629,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,629,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 4,629,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 747,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 367,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 405,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน บาท 0 2,484,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 625,000                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,721,300                

การพฒันายทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,721,300                

งบรายจ่ายอื่น 30,721,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ บาท 0 30,721,300                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 236,756,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 236,756,300              

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 236,756,300              

งบบคุลากร 101,700,700              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 90,148,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 125 71,926,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 101 6,688,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 113 8,058,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 12 3,474,700                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 11,552,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 3 1,097,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 38 10,455,700                   

งบด าเนินงาน 11,065,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,065,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 8 468,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 38 7,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 0 387,000                      

งบอดุหนุน 123,989,800              

เงนิเดอืน 120,387,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 326 120,387,800                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 3,602,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 46 3,602,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 110,746,100              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 73,716,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 73,716,000                

งบด าเนินงาน 21,397,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,985,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา รายการ 0 17,985,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 3,412,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 3,412,600                    
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งบลงทนุ 51,318,400                

ครุภณัฑ์ 21,642,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 21,642,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาจากไมโครเพลท ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 445,000                      

รายการระดบัที1่: ตูห้มกัแป้ง ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั

มหาสารคาม ตู ้ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม้เติมอากาศ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม

 จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟกัไขข่นาดใหญ่ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัโคโรนี ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 48,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้บริสุทธิ์ส  าหรบัหอ้งปฏบิตัิการพรอ้มชดุ

บ าบดัน า้ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างเลี้ยงปลาไฟเบอรก์ลา๊สกลม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม อ่าง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลางพรอ้มชัน้วาง 2 ชัน้พรอ้มเกา้อี้ส  าหรบั

หอ้งปฏบิตัิการ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 62,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 600 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 20 720,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้แทยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม จอ 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้แทยงมมุ 200 น้ิว

 ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม จอ 10 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแขวนเพดานชนิดแยกส่วน ขนาด 

18,000 BTU ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 10 286,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแขวนเพดานชนิดแยกส่วน ขนาด 

24,000 BTU ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 20 324,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแขวนเพดานชนิดแยกส่วน ขนาด 

30,000 BTU ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 10 402,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแขวนเพดานชนิดแยกส่วน ขนาด 

36,000 BTU ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 10 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแขวนเพดานชนิดแยกส่วน ขนาด 

48,000 BTU ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 15 838,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ปฏบิตัิการกลาง ขนาด 1.20x1.50x0.85 ม. ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ปฏบิตัิการไฟฟ้า ขนาด 0.80x1.50x0.80 ม. ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ปฏบิตัิการ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 350 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊บรรยาย ขนาด 0.60x1.80x0.80 ม. ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้าพรอ้มแบตเตอรี่ ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 32,300                        
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รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเครื่องมอืวดัทางไฟฟ้า ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวงจรอนาลอก อเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการตรวจรอยรา้วดว้ยผงแม่เหลก็ ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 904,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบการรบัน า้หนกัของดนิในสนาม ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 524,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานกราฟฟิก ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองพฒันาแอปพลเิคชนับนเวบ็ประสทิธภิาพสูง 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 45 3,240,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยไรส้ายเพือ่พฒันามหาวทิยาลยั ต าบลตลาด

 อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 4,997,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,676,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส่งเสริมกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,176,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารวทิยาศาสตร ์โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ต าบลตลาด  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม  งาน 1 1,943,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพีธุรกจิสวนวรุณ  

ต าบลตลาด  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม งาน 1 14,232,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้-สว้ม อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา 

 ต าบลตลาด  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม งาน 1 4,608,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งน า้-สว้ม ภายในมหาวทิยาลยั ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม งาน 1 3,393,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: โรงสูบน า้ดบิ  ต าบลตลาด  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม งาน 1 1,500,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา งาน 0 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 30,030,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 30,030,100                

งบด าเนินงาน 6,863,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,864,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา รายการ 0 4,864,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,999,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 1,999,800                    

งบลงทนุ 23,166,300                

ครุภณัฑ์ 12,775,300                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,775,300                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หอ้ง 15 5,632,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ระบบ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ปฏบิตัิการวาดเสน้ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 40 1,112,000                    

รายการระดบัที1่: แท่นจดัหุ่นน่ิงชดุละ 8 ตวั ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 5 68,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นประติมากรรมลอยตวัขนาดใหญ่ ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 225,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นประติมากรรมนูนต า่-นูนสูง ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 20 450,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นประติมากรรมลอยตวั-สูง 1 เมตร ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 10 163,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเอกสาร ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม

 จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 3 87,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม

 จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพม์ลัติฟงักช์ ัน่ (multifunciton) ชนิดเลเซอรส์ ี

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ตูร้างเลือ่นชนิด 10 ตู ้ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตู ้ 10 800,000                      

รายการระดบัที1่: สกอรบ์อรด์เอนกประสงค ์ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 760,000                      

รายการระดบัที1่: โพเดี่ยมพรอ้มขยายเสยีง ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 3 58,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเสาวอลเลยบ์อล ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 299,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุนาฬกิา 80W ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 15 72,000                        

รายการระดบัที1่: ปลอกเสาวอลเลยบ์อล ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 66,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้กรรมการวอลเลยบ์อล ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 374,500                      

รายการระดบัที1่: เบาะหุม้เสาวอลเลยบ์อล ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 149,800                      

รายการระดบัที1่: เสาอากาศวอลเลยบ์อล ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตาขา่ยเสาวอลเลยบ์อล ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 11 588,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ตัรพลาสติก ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 5 179,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งวงจรปิด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 92,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,391,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,542,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอประชมุเฉลมิพระเกยีรติ  80  พรรษา  ต าบล

ตลาด  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม งาน 1 5,542,000                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถของมหาวทิยาลยั  ต าบลตลาด  อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม งาน 1 1,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,349,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ ค.ส.ล.  ต าบลตลาด  อ าเภอเมอืงมหาสารคาม

 จงัหวดัมหาสารคาม งาน 1 3,349,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7,000,000                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 7,000,000                    

กระทรวงสาธารณสขุ 237,069,000               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 237,069,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 235,500,100              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 11,842,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 11,842,000                

งบลงทนุ 11,842,000                

ครุภณัฑ์ 11,842,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 11,842,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงสามคัคี โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบรบอื ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุม

พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขา่ ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปี

ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกไร่ ต าบลหนองกงุ 

อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงสามคัคี โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั

มหาสารคาม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขา่ ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั

มหาสารคาม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกไร่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงสามคัคี โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม

 จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 86,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลบรบอื

 ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขา่ ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกไร่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง

สามคัคี โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาขา่ ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโคกไร่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง

สามคัคี โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาขา่ ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นโคกไร่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงสามคัคี 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลบรบอื ต าบลหนองสมิ

 อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

แพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

นาขา่ ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นโคกไร่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงสามคัคี 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่:  หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลบรบอื ต าบลหนองสมิ 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแพง 

ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่:  หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขา่ 

ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โคกไร่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง

บูรพา โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม เครื่อง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาขา่ ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกไร่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงสามคัคี โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงราชภฎัศรีสวสัดิ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED)  ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงส่องนางใย โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED)  ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงบูรพา โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเหลา่ตามา ต าบลเหลา่ตามา 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกไร่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงสามคัคี โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงราชภฎัศรีสวสัดิ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงส่องนางใย โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงบูรพา โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกก่อ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ โรง

พยาบาลบรบอื ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ โรง

พยาบาลบรบอื ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนงาม ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองสระพงั ต าบลเขวาไร่ อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเหลา่ตามา ต าบลเหลา่ตามา 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกไร่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง

สามคัคี โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง

ราชภฎัศรีสวสัดิ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง

ส่องนางใย โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงบูรพา โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโคกก่อ ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลบรบอื 

ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเหลา่ตามา ต าบลเหลา่ตามา อ าเภอบรบอื จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโคกไร่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 75,000                        

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 40,443,000                

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 40,443,000                

งบลงทนุ 40,443,000                

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 750,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการตรวจดว้ยเครื่องอลัตราซาวด ์(Phantom) - 

FAST/Acute Abdomen ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาล

มหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตวั 1 750,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยความถีสู่ง ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 450,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,243,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,243,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัอาจารยแ์พทย ์88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,660 ตารางเมตร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบอาคาร 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั หลงั 1 39,243,000                   

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 183,215,100              
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พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 183,215,100              

งบลงทนุ 183,215,100              

ครุภณัฑ์ 26,000,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดัสูง 

โรงพยาบาลบรบอื ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจและผ่าตดัภายในช่องทอ้งและล าไสใ้หญ่

พรอ้มระบบวดิทีศัน ์โรงพยาบาลบรบอื ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื ชดุ 1 4,120,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 mA. แบบ

แขวนเพดานดจิติอล 1 จอรบัภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 6,420,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลกนัทรวชิยั ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดั

พรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลพยคัฆภูมพิสิยั ต าบลปะหลาน 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดมยาสลบ โรง

พยาบาลบรบอื ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจและผ่าตดัในช่องทอ้งพรอ้มระบบวดีทีศัน ์

โรงพยาบาลโกสุมพสิยั ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลบรบอื ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดั ชดุ 1 1,450,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 157,215,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,080,700                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลกนัทรวชิยั 

ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 9,870,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 146,134,400                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยคัฆภูมพิสิยั ต าบลปะ

หลาน อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 79,489,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลชืน่ชม ต าบลชืน่ชม 

อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 8,513,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองแวง 

ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 4,066,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบกพรา้ว 

ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 4,066,600                    
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รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแคน 

ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 4,066,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาเชอืก ต าบลนาเชอืก 

อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 8,513,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัคนไข ้10 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม หลงั 1 37,418,600                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 768,900                   

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 768,900                   

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 768,900                   

งบด าเนินงาน 768,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 768,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 105,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 505,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 158,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 800,000                   

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 800,000                   

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ครุภณัฑ์ 800,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 800,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกปฏบิตัิการช่วยฟ้ืนคืนชพีข ัน้สูงเด็กโต พรอ้มชดุ

ประมวลผล วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 1 800,000                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 11,000,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 11,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,000,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 10,200,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 10,200,000                

งบอดุหนุน 10,200,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,200,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุเวยีน ต าบลท่าตูม อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีหนองคู ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองอดี า ต าบลหนองโน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจนัทราวาส ต าบลหอ้ยแอ่ง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัไผ่ ต าบลลาดพฒันา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัเนรญัชรา ต าบลแก่งลงิจาน อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสมิใหญ่ ต าบลหนองสมิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโสกภารา ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัหนอง ต าบลวงัไชย อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกใหญ่ ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหวา้ ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทพัชา้ง ต าบลวงัใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองทุ่มวราราม ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสวรรค ์ต าบลโนนราษ ีอ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัโย ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสองหอ้ง ต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสมีาวด ีต าบลก าพี้ อ  าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นแดง ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งวารี ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีมหาโพธิ์ ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งดุสติ ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพทุธไชยาราม ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาด ีต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกษรเจริญผล ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตาลเรือง ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีโสภณ ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุทธรงัสทิธิ์ ต าบลหนองซอน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีบา้นเขง็ ต าบลเสอืเฒ่า อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 33,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสะอาดเจริญศิลป์ ต าบลดอนเงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสุทธาราม ต าบลเหลา่บวับ่าน อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เชยีงยนื ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลางเชยีงยนื ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองกอก ต าบลยางสสุีราช อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสะเดาหวาน ต าบลนาภู อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัเชตวนัหนองบงึ ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งสวา่ง (อโีต)้ ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแดง ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นวงัหนิ ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณคงคา ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสุข ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัส าโรงวนาราม ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจนัทราราม ต าบลหนองบวั อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งอารมณ์ ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นแท่น ต าบลเหลา่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งชยัศรี ต าบลแห่ใต ้อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอรญัญกิาราม ต าบลเขาวาไร่ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแก่นทา้ว ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสองหอ้ง ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัค่ายนุ่นบุญญาราม ต าบลราษฎรเ์จริญ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฎรบู์รณะ ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองกลางโคก ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกกลาง ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เหลา่สม้ลม ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัผลวินั ต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประชาสามคัคี ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีเจริญ ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธรรมรงัษ ีต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรือง ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหว้ยแคน ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัโจด ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองบวั ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีแกด า ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัขวั ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองคูชยั ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสองหอ้งใต ้ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 866,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนท่อน ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระบวั ต าบลประชาพฒันา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองบวั ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม วดั 1 133,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 800,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 800,000                   

งบอดุหนุน 800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวาปีคณานุสรณ์วทิยา ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมปทุมพทิยากร ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมอทุยัทศิวทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัหวัดงนาค่าย ต าบลเวยีงสะอาด อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 200,000                      

หน่วยงานของศาล 51,028,800                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 51,028,800                
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 51,028,800                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 51,028,800                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 51,028,800                

งบรายจ่ายอื่น 51,028,800                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัมหาสารคาม ขนาด 

14 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง

มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 50,490,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดั

มหาสารคาม ขนาด 14 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

แวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 538,800                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ต าบลแวง

น่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม 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 าจงัหวดัมหาสารคาม  ต าบลแวงน่าง อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 34,592,600                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 2,000,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,000,000                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 2,000,000                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 2,000,000                 

งบอดุหนุน 2,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัมหาสารคาม ไร่ 800 2,000,000                    

การประปาส่วนภูมภิาค 5,712,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,712,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 5,712,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 5,712,000                 

งบลงทนุ 5,712,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,712,000                    
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,712,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นโนนส าล ีหมู่ 8 ต าบล

ชืน่ชม อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 853,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหนองสนม หมู่ 4 และ

บา้นหนองขาม หมู่ 9 ต าบลกา้มปู อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 3,403,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นสองหอ้ง หมู่ 7 ต าบล

หนองบวัแกว้ อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 959,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นคอ้ หมู่ 9 ต าบลหนอง

จกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นโนนสูง  หมู่ 10 ถนน

ขา้งศาลเจา้แม่กวนอมิ ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั แห่ง 1 202,000                      

การเคหะแหง่ชาติ 26,880,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 26,880,600                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 26,880,600                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 503,100                   

งบอดุหนุน 503,100                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 503,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั แห่ง 1 503,100                      

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 26,377,500                

งบอดุหนุน 26,377,500                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,377,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั แห่ง 1 26,377,500                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 345,652,500               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 75,000,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 75,000,000                

โครงการพฒันาดา้นเกษตร 75,000,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ชบีา้นท่าตูม ต าบลท่าตูม

 อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นพงษพ์ฒันธ์านี 

หมู่ 12 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 40,000,000                   

จงัหวดัมหาสารคาม 270,652,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 270,652,500              

การพฒันาดา้นสงัคม 24,544,600                

ส่งเสริมความเขม้แขง็ใหช้มุชนและพฒันาเศรษฐกจิฐานราก 14,667,600                

งบด าเนินงาน 14,037,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,037,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,919,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,776,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 7,722,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 54,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,533,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัพื้นที่นาและเตรียมดนิปลูก 0 16,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมประกวดหมู่บา้นเศรษฐกจิ 0 172,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการประกวดหมู่บา้น ชมุชน 

กองทุนแม่ของแผ่นดนิดเีด่น ระดบัจงัหวดั 0 172,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการจดังานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดนิ 0 521,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้ระบบน า้แปลงเกษตรทฤษฎใีหม่ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,405,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 402,200                      

งบลงทนุ 630,000                   

ครุภณัฑ์ 130,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดหญา้ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: รถไถนาเดนิตาม ขนาดเครื่องยนตต์น้ก าลงั ไม่ต า่กวา่ 8 

เเรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ คนั 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปัม๊น า้เครื่องยนตด์เีซลพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 1 10,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโกดงัเกบ็ผลผลติทางการเกษตร หลงั 1 500,000                      

ส่งเสริมอาชพี 877,000                   

งบด าเนินงาน 877,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 877,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 324,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 553,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 553,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 27,375,200                

รกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 7,375,200                 

งบด าเนินงาน 4,975,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,975,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 154,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 154,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,071,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าขอบเขตพื้นที่ปกปกัพนัธุกรรมพชื 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจรายชือ่เกบ็รวบรวมตวัอยา่งพกิดัของ

ทรพัยากรพชื 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมพนัธุไ์มแ้ละปลูกฟ้ืนฟูป่า 0 2,871,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 624,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 81,200                        

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันเ์กาะกลางน า้หนองบวั อ าเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันห์นองบวั (บริเวณสวนสุขภาพ) อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม แห่ง 1 1,200,000                    

ป้องกนัแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นคุม้กลาง หมู่ที่ 1

 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 175.00 แห่ง 1 20,000,000                   

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 5,195,000                 

เสริมสรา้งความม ัน่คง 3,760,100                 

งบด าเนินงาน 3,760,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,760,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 613,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,798,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,798,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 312,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธส์รา้งความสามคัคี

ของคนในชาติ 0 312,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 36,000                        

เมอืงปลอดภยั 1,434,900                 

งบด าเนินงาน 1,434,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,434,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 600,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 834,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 834,300                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 104,584,400              

พฒันาผลติภณัฑ ์OTOP และการตลาด 6,720,000                 

งบด าเนินงาน 6,720,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,720,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 49,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 697,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 697,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,152,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 995,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 378,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ารายงานและประเมนิผล 0 12,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบผลติภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวเิคราะหท์ดสอบตน้แบบผลติภณัฑ์ 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงสนิคา้ระดบัสากล 0 1,120,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางในกจิกรรมการให ้

ค าปรึกษาแนะน าเชงิลกึในสถานประกอบการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผูป้ระสานงานโครงการ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 0 1,936,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พกัและพาหนะ 0 174,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 12,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 126,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 35,600                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 598,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 48,800                        

ปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมขนส่ง 97,864,400                

งบลงทนุ 97,864,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 97,864,400                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 97,864,400                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายทางหลวง 

2322 - บา้นนาลอ้ม ต าบลหนองเหลก็ อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม

 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.125 กโิลเมตร ไหลท่างขา้งละ 0.5 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,689.50 ตารางเมตร สายทาง 1 7,040,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางเสน้ทางวงแหวนรอบนอกพระธาตุ

นาดูน ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม (ช่วงที่ 1) กวา้ง 

8.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00 - 3.50 เมตร ระยะทาง 1.229 กโิลเมตร  

(ช่วงที่ 2) กวา้ง 8.00 เมตร ไม่มไีหลท่าง ระยะทาง 308.00 เมตร สายทาง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เชือ่มระหวา่งหมู่บา้น หมู่

ที่ 1 , 2 , 4 , 7 ต าบลดงยาง – เขตเทศบาลต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน 

จงัหวดัมหาสารคาม ระยะ ที่ 1 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.015 

กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่ สายทาง 1 5,453,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นสวา่ง หมู่ที่ 12 ถงึ

บา้นซองแมว หมู่ที่ 2 ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.555 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

ลงลูกรงัไหลท่างเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,775 สายทาง 1 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัคอนกรีต (โดยวธิ ี

Pavement In – Place Recycling) เสน้ทางระหวา่งบา้นหนองนาใน หมู่ที่ 

2 และบา้นหวัชา้ง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบวั  อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั

มหาสารคาม ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.550 กโิลเมตร หนา 0.05 สายทาง 1 7,110,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง ถนนบา้นท่างาม –

 บา้นท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.340 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 8,456,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นหนองแสง - 

บา้นกดุรงั หมู่ที่ 16  ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ขนาด

กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,085,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เสน้ทางจากหนองแปน 

หมู่ที่ 6 ถงึ บา้นหนองดุม หมู่ที่ 7 ต าบลยางสสุีราช อ าเภอยางสสุีราช 

จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 999.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ลงดนิถมไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 2,575,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 7 

ต าบลชืน่ชม – บา้นกดุปลาดุก หมู่ที่ 12 , 15 ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชืน่ชม

 จงัหวดัมหาสารคาม (ช่วงที่ 1) ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.100 สายทาง 1 6,459,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองเผอืก หมู่

 3 ต าบลหนองทุ่ม – บา้นโนน ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั

มหาสารคาม ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนาเฉลีย่ 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ตารางเมตร สายทาง 1 1,821,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นคนัจอ้ง หมู่ 5 ต าบล

แห่ใต ้ - บา้นป่าเป้า หมู่ 10 ต าบลยางนอ้ย อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั

มหาสารคาม ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 982.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,928 ตารางเมตร สายทาง 1 2,280,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนหมายเลข 2380 ถงึ 

โบราณสถานดอนกู่โนนพระ ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 885.00 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง บา้นสดีา หมู่ที่ 4 ต าบลโพนทอง 

อ าเภอเชยีงยนื เชือ่มต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.150 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 6,285,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นทบัครวั หมู่ 9 

ต าบลดงใหญ่ - ถนนลาดยาง สาย 2004 ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม 

จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.570 กโิลเมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,850 ตารางเมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ สายทาง 1 4,216,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เชือ่มระหวา่งหมู่บา้น หมู่

ที่ 1 , 2 , 4 , 7 ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน – เขตเทศบาลต าบลนาดูน ระยะ

ที่ 2 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 625.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงั

ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,125 ลูกบาศกเ์มตร สายทาง 1 1,483,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเสริมผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีตระหวา่งบา้น

หนองคู - ต าแย - หนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั

มหาสารคาม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.327 กโิลเมตร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางเสน้ทางสายโรงเรียนมติรภาพ -บา้น

นกกระโดก ต าบลมติรภาพ อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม (ช่วงที่ 1) 

กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.313 กโิลเมตร  

(ช่วงที่ 2) กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 650.00 

เมตร  (ช่วงที่ 3) กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 - 0.50 เมตร 

ระยะทาง 32.00 เมตร  (ช่วงที่ 4) กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 

เมตร ระยะทาง 28.00 เมตร  (ช่วงที่ 5) กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 

0.50 - 1.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร  (ช่วงที่ 6) กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ สายทาง 1 13,980,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโคกอนิทนิล  หมู่ 2

 ต าบลหนองกงุ จากถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เดมิ ออกไปทางทศิเหนือ ถงึ 

สามแยกไปหนองโสกเอี้ยง อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัคอนกรีต (โดยวธิ ี

Pavement In – Place Recycling) เสน้ทางระหวา่งบา้นหนองบวักา

เหรียญ หมู่ที่ 1 และบา้นหนองนาใน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบวั  อ าเภอพยคัฆ

ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600 

กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,400 ตารางเมตร สายทาง 1 4,461,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากบา้นศาลา หมู่ที่ 8 

ต าบลนาภู ถงึ บา้นหนองบวัหมู่ที่ 17 ต าบลนาภู อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดั

มหาสารคาม ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร หนา 0.15 

เมตร ลงดนิไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,200 สายทาง 1 5,160,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เพือ่ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอ่างเกบ็น า้หว้ยคอ้ จากหาดพทัยา นาเชอืก 1 ถงึหาดพทัยานาเชอืก

 2 ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 531.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,216 

ตารางเมตร พรอ้มลงลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มปรบัเกลีย่เรียบ สายทาง 1 1,900,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 98,633,300                

ส่งเสริมการผลติพชืเศรษฐกจิของจงัหวดั 2,150,300                 

งบด าเนินงาน 2,150,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,150,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 39,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,543,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,543,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาไถเตรียมแปลง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัวชัพชื 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาฉีดพ่นสารเคมกี าจดัวชัพชื 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงานใส่ปุ๋ ยเคมี 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงานปลูกออ้ย 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 297,600                      

ผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั 3,642,500                 

งบด าเนินงาน 2,786,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,786,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 49,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 808,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 808,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,438,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมผลติภณัฑเ์กษตรปลอดภยั

และเกษตรอนิทรีย ์ 0 1,438,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 408,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 82,000                        

งบลงทนุ 856,000                   

ครุภณัฑ์ 256,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 16,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊แสตนเลส ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร ตวั 1 16,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 240,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บพลงังานแสงอาทติยแ์บบขาต ัง้ ขนาด กวา้ง 1.20 

เมตร ยาว 2 เมตร ตู ้ 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่กลว้ยอตัโนมตัิ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: กระทะควบคุมอณุหภูมิ ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจสุุญญากาศ แบบตัง้โตะ๊ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีฝาจบีขวดแกว้ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม้ขึ้นรูปบรรจภุณัฑ์ เครื่อง 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 600,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาล ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่า

ความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 300,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานที่เพือ่แปรรูปผลติภณัฑจ์ากกลว้ยน า้วา้

อนิทรีย ์ตามมาตรฐาน อย. และ GMP ขนาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 9 เมตร แห่ง 1 300,000                      

สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัภาคการเกษตร 6,417,400                 

งบด าเนินงาน 5,288,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,288,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 166,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,509,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,446,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 63,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,319,900                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมโคเน้ือตกัสลิา 0 794,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเกบ็และบนัทกึขอ้มูลแบบสอบถาม 0 22,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมและพฒันาการตลาด 0 503,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,015,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 271,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 5,000                         

งบลงทนุ 1,129,000                 

ครุภณัฑ์ 390,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางวสัดุอปุกรณ์ ขนาดโครงสรา้ง กวา้ง 135 ลกึ 68 สูง

 175 เซนติเมตร ชัน้ 1 50,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 50,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงแรงดนัฆ่าเชื้อแบบใชแ้กส๊ ขนาด 150 ลติร เครื่อง 1 50,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 190,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องจกัรผลติอาหารสตัว ์ส าหรบัผสมผลติอาหาร

ผสมทเีอม็อาร ์ขนาดผสม 500 กโิลกรมั ขนาดกวา้ง 94 x 160 x 120 

เซนติเมตร เสน้ผ่าศูนยก์ลางอ่างผสม 94 เซนติเมตร ลกึ 55 เซนติเมตร 

มอเตอร ์3 แรงมา้ 220 โวลต์ ชดุ 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ ชนิดมอรเ์ตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 700 x 1,200 x

 1,125 มลิลเิมตร ก าลงัมอเตอรไ์ฟฟ้า 220 โวลต ์ขนาด 3 แรงมา้ มี

ความสามารถในการสบั 1,000 กโิลกรมัต่อช ัว่โมง ขนาดตัง้แต่ 5 - 25 เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 3 ต าแหน่ง พกิดัน า้หนกัสูงสุด 410 กรมั

 ค่าละเอยีด 0.001 กรมั จานชัง่แบบสแตนเลส ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 12 เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถาดเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่ ขนาด 15 x 100 มลิลเิมตร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ผ่าเน้ือเยือ่ ชดุ 1 10,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อแบบสแตนเลส ขนาดภายนอก กวา้ง 90 ลกึ 

60 สูง 113 เซนติเมตร ภายใน กวา้ง 84 ลกึ 59 สูง 60 เซนติเมตร ช่อง

ปฏบิตัิงาน กวา้ง 84 สูง 19 เซนติเมตร ตู ้ 1 100,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 739,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 739,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนเลี้ยงไหมวยัอ่อน โรง 4 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนอนุบาลตน้กลา้พชื โรง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โรงเรือนปลูก hydroponic และ aeroponic ขนาด 6 x โรง 1 140,000                      

พฒันาปรบัปรุงแหลง่น า้เพือ่การเกษตร - อปุโภคบริโภค 86,423,100                

งบด าเนินงาน 300,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 262,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 262,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 37,200                        

งบลงทนุ 86,123,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 86,123,100                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 86,123,100                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายบา้นหนองหวา้ พรอ้มอาคารประกอบ บา้น

หนองหวา้ ต าบลงวับา อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ปริมาณดนิขดุ

ลอกคลองธรรมชาติ 55,400 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 12,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองบวั บา้นดอนจ าปา หมู่ที่ 7,8 ต าบลโพนงาม 

อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ปริมาณงานดนิขดุ 52,800 ลูกบาศก์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยวงัไฮและงานก่อสรา้งท่อเหลีย่ม (บลอ็กคอน

เวริส์) บา้นก่อนอ้ย หมู่ที่ 16 ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั

มหาสารคาม ปริมาณงานขดุลอก กวา้งเฉลีย่ 14.00 เมตร ยาว 1.100 

กโิลเมตร หรือปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 24,100 ลูกบาศกเ์มตร  งาน

ก่อสรา้งท่อเหลีย่ม ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง ขนาด แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยกดุแสง บา้นหวัหนอง หมู่ 2 - บา้นผ า

สามคัคี หมู่ 14 ต าบลดอนเงนิ  อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ปากบน

กวา้ง 14 เมตร ปากลา่งกวา้ง 6 เมตร ลกึเฉลีย่ 2 เมตร ยาว 1,500 เมตร แห่ง 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตรสระน า้สาธารณะประโยชน์

โคกหนิร่อง บา้นโนนสูง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรงั จงัหวดั

มหาสารคาม ขนาดกวา้ง 120.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.50 แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้แจง้ตูม บา้นแก่งโกสุม หมู่ที่ 8,16,18 

ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ปริมาณขดุลกึจากดนิ

เดมิ 2.00 เมตร หรือปริมาณดนิขดุรวม 110,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 3,746,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองใหญ่ บา้นหนองผอื ต าบลกา้มปู อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ปริมาณงานดนิขดุ 68,730 ลูกบาศก์ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองคู บา้นหว้ยหนิ ต าบลนาเชอืก อ าเภอนาเชอืก

 จงัหวดัมหาสารคาม ปริมาณงานดนิขดุ 90,350 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก าจดัวชัพชืดว้ยเรือก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หนองบวั ต าบล

โคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ปริมาณงานก าจดัวชัพชื แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยจึง่ป่ึง บา้นนาเพยีง  หมู่

ที่ 6 ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 12.00 

เมตร สนัฝายสูง 2.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองโนนทนั บา้นบวัมาศ ต าบลบวัมาศ 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ปริมาณงานขดุลอก 110,500 ลูกบาศก์ แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลเหลา่บวับาน อ าเภอเชยีง

ยนื จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 70.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 3.00 เมตร หรือมปีริมาณงานดนิขดุ 21,996 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองตะโงน บา้นตะโงน ต าบลเวยีงชยั อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ปริมาณงานดนิขดุ 28,330 ลูกบาศก์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ แบบ มข. 2527 ล าหว้ยนอ้ย บา้นแดง

โพง หมู่ที่ 1 ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม สนัฝายสูง 

1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.00 เมตร กวา้ง 15.00 เมตร แห่ง 1 694,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางน า้ผ่านคอนกรีตเสริมเหลก็ล  าหว้ยแสง บา้น

หนองเผอืก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 

ขนาดกวา้ง 24.00 เมตร ยาว 27.50 เมตร สูงเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมพีื้นที่ แห่ง 1 937,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองโนนทอง บา้นโนนพมิาย หมู่ 5 ต าบลหนอง

กงุ อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดกวา้งเฉลีย่ 63.00 เมตร ยาว

เฉลีย่ 168.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.90 เมตร หรือมปีริมาณดนิขดุลอกไม่นอ้ย แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้โนนหมากอือ๋ หมู่ที่ 13 ต าบลเขวา อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม พื้นที่ขดุ 3,400 ตารางเมตร ลกึเฉลีย่ แห่ง 1 567,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองนาใน บา้นหนองแก ต าบลลานสะแก อ าเภอ

พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ปริมาณงานดนิขดุ 80,100 ลูกบาศก์ แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองโสกโน บา้นผ าสามคัคี หมู่ที่ 14 ต าบลดอน

เงนิ อ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดกวา้งเฉลีย่ 85.00 เมตร ยาว 

220.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.50 เมตร หรือมปีริมาณงานดนิขดุ 39,550 ตาราง แห่ง 1 2,175,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้รูปตวัยู หมู่ที่ 4 ต าบลแกด า อ าเภอ

แกด า จงัหวดัมหาสารคาม ปริมาณความยาว 383.00 เมตร แห่ง 1 1,228,900                    

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร ฝายชลประทาน บา้น

หนองบอน หมู่ที่ 8 ต าบลเลงิแฝก อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ขนาด

กวา้ง 140.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.50 เมตร ยาว 584.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองฉนวน บา้นหนองบวันอ้ย หมู่ที่ 4 ถงึ บา้น

ฉนวน หมู่ที่ 3 ต าบลสรา้งแซง่ อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ขนาด

กวา้ง 20.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.50 เมตร ลาดเอยีง 1:1 

หรือมปีริมาณดนิขดุ 27,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายหลงัแอ่น พรอ้มขดุลอกหนา้ฝาย ล  าหว้ยศาลา

 บา้นหนองบวัแดง หมู่ที่ 9 ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม

 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ลกึ 2.00 เมตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร ต าบลเหลา่ดอกไม ้

อ าเภอชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึ

เฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 4 1,187,200                    

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร  ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอ

ชืน่ชม จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่

ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 4 1,182,000                    

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร  ต าบลมติรภาพ อ าเภอ

แกด า จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่

ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 2 591,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า

 จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ บ่อ 2 591,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลหนองบวัสนัตุ 

อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่า

ความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 2 591,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลสรา้งแซง่ 

อ าเภอยางสสุีราช จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่า

ความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 2 591,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลเมอืงเสอื 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว 

(ค่าความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลราษฎรเ์จริญ 

อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว 

(ค่าความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 2 591,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลเขวาใหญ่ 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่า

ความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร   ต าบลขามเฒ่าพฒันา 

อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่า

ความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 2 591,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลนาสนีวน อ าเภอ

กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึ

เฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลหวัดง อ าเภอนา

ดูน จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่

ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 7 2,068,500                    

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลดงดวน อ าเภอ

นาดูน จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ บ่อ 3 886,500                      
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รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลหวัเรือ อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ บ่อ 3 886,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลหนองไฮ อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลนาขา่ อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ บ่อ้ 2 591,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลขามป้อม อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร ต าบลเสอืโกก้ อ าเภอ

วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม  เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลเชยีงยนื อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม  เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ บ่อ 2 591,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร   ต าบลนาทอง อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ บ่อ 3 886,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลดอนเงนิ อ าเภอ

เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนา

เชอืก จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ บ่อ 10 2,955,000                    

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลเขวาไร่ อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ บ่อ 6 1,773,000                    

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลหวัขวาง อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ บ่อ 2 591,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลหนองเหลก็ 

อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึ

เฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลแกง้แก อ าเภอ

โกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร   ต าบลโคกก่อ อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึ

เฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 4 1,182,000                    

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลเขวา อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่า

ความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลดอนหวา่น 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว 

(ค่าความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 4 1,182,000                    

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร   ต าบลบวัคอ้ อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่า

ความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร  ต าบลหนองสมิ 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึ

เฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร     ต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึ

เฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 2 591,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร   ต าบลโนนแดง 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึ

เฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 295,500                      
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รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร   ต าบลหนองม่วง 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึ

เฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลหนองจกิ 

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึ

เฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลโนนราษ ี

อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึ

เฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 2 591,000                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร   ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกดุ

รงั จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่

ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 9 2,659,500                    

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร  ต าบลกดุรงั อ าเภอกดุรงั

 จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ บ่อ 3 886,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลเลงิแฝก อ าเภอ

กดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึเฉลีย่

ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 1 295,500                      

รายการระดบัที1่: เจาะบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร    ต าบลหนองแวง 

อ าเภอกดุรงั จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว (ค่าความลกึ

เฉลีย่ต ัง้แต่ 43 - 80 เมตร) บ่อ 2 591,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 10,320,000                

เปิดบา้นมหาสารคาม 10,320,000                

งบด าเนินงาน 10,220,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,220,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 178,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฎบิตัิงานใหร้าชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,328,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,255,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 422,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธภ์ายในงาน 0 2,837,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเน้ือหาถา่ยภาพพรอ้มออกแบบ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ารูปเลม่ปฏทินิการท่องเที่ยวจงัหวดั 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าวารสาร E - book 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ารายการวดีทิศันแ์ละสกูป๊ประกอบการ

ท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท า DVD ส าเนา E - book การ

ท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าขบวนแห่บุพชาติ 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าขบวนแห่วถิไีทย 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมถนนสายวฒันธรรม 0 358,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมประกวดภาพเก่าเลา่เรื่องเมอืง 0 95,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอื  วถิถีิน่ วถิไีทยสารคาม เบิ่ง

หนา้เหลยีวหลงั ฮกัแพง เบิ่งแงงสารคาม 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแสดง 0 1,708,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าบอรด์นิทรรศการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัขบวนแห่วถิไีทย ขบวน 0 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02440000 จงัหวดัมหาสารคาม

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 304,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 504,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 609,900                      

งบลงทนุ 100,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานขา้มทุ่งนาเพือ่เป็นจดุชมววิ แห่ง 1 100,000                      


