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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 6,965,935,314            

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 6,965,935,314            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 7,564,800                 

กรมประชาสมัพนัธ์ 7,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 7,000,000                 

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 7,000,000                 

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศ

ไทย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ เอฟ.เอม็. 1 ระบบ 1 7,000,000                    

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 360,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 360,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 360,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 360,000                   

งบอดุหนุน 360,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 16 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 41 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

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

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 160,200                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 160,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 34,000                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 34,000                     

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 34,000                     

งบลงทนุ 34,000                     

ครุภณัฑ์ 34,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 34,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 126,200                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 126,200                   

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

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็
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02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 126,200                   

งบลงทนุ 126,200                   

ครุภณัฑ์ 126,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 57,200                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 675,700                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 575,700                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 9,500                      

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 9,500                      

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  100 

น้ิว ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ จอ 1 9,500                         

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 100,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 100,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 100,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 100,000                   
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งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลนิเวศน ์

อ าเภอธวชับุรี  จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 100,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 815,105,700               

กรมชลประทาน 635,816,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 121,059,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,168,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,168,000                 

งบลงทนุ 5,168,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,168,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,168,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอ่างเกบ็น า้หว้ยยาง (หนิซอด) อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอ่างเกบ็น า้หว้ยทราย (ตอนบน) 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอ่างเกบ็น า้หว้ยปลาฝา อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอ่างเกบ็น า้หว้ยนาเหลา่ อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกร ในเขตจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 168,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 115,891,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 115,891,000              

งบลงทนุ 115,891,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 115,891,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 115,891,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลอง 3L-1R-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยวงันอง 

ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 1.600 กม. รายการ 0 4,032,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลอง 2L-1R-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยวงันอง 

ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 1.300 กม. รายการ 0 3,276,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองสายใหญ่ฝัง่ขวา RMC อ่างเกบ็น า้หว้ย

แอ่ง ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 4.000 กม. รายการ 0 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลอง 2L-RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแอ่ง ต าบล

โพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยกดุแดง ต าบลหวั

ชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 5.813 กม. รายการ 0 7,324,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลอง 1L-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยกดุแดง 

ต าบลหวัชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 4.494 กม. รายการ 0 5,662,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในบริเวณหวังานโครงการฝายท่าไฮ 

ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 0.500 กม. รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หนองหญา้

มา้ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 3.000 รายการ 0 6,376,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแอ่ง 

ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 7,897,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแอ่ง 

ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 7,897,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลอง 2L-RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแอ่ง

 ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 7,897,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลองสาย MC สถานีสูบน า้ฝาย

รอ้ยเอด็ ต าบลหนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระยะทาง 2.500 รายการ 0 6,580,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลองสาย MC สถานีสูบน า้ฝายวงั

ยาง ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็  ระยะทาง 6.000 กม. รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลองสาย MC (ช่วงที่ 2) สถานีสูบ

น า้ฝายรอ้ยเอด็ ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็  ระยะทาง รายการ 0 19,950,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลองสาย MC สถานีสูบน า้พนมไพร

 ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็  ระยะทาง 8.200 กม. รายการ 0 12,300,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 286,688,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 65,390,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 65,390,000                

งบลงทนุ 65,390,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,390,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นหว้ยวงันอง 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 80,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 50,310,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 39,240,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผงดาดคอนกรีตและคนัคลองส่งน า้สาย 

1L-1R กม.0+000 - 2+000 .สถานีสูบน า้เขือ่นรอ้ยเอด็  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 1,150,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผงดาดคอนกรีตและคนัคลองส่งน า้สาย 

MC-6L กม.0+000 - 1+500 สถานีสูบน า้เขือ่นวงัยาง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลปาฝา อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผงดาดคอนกรีตและคนัคลองส่งน า้สาย 5L 

กม.2+000 - 5+000 .สถานีสูบน า้พนมไพร  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 1,140,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตูค้วบคุมและระบบไฟฟ้าแรงสูงพรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า 5 แห่ง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหูหิ้วเปลีย่นชะเนาะเกลยีวเร่ง จ านวน 24 ชดุ 

ของเขือ่นระบายน า้ 2 แห่ง โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบล

พระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 1,480,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิและแผงคอนกรีต คลองส่งน า้สายใหญ่

 MC ฝัง่ขวา-ซา้ย กม.10+000 - 11+000 สถานีสูบน า้เขือ่นวงัยาง 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดั รายการ 1 810,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผงดาดคอนกรีตและดนิคลองส่งน า้สาย MC

 กม.13+000 - 15+000 .สถานีสูบน า้เขือ่นรอ้ยเอด็  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผงดาดคอนกรีตและคนัคลองส่งน า้สาย 1L 

กม.2+000 - 3+300 .สถานีสูบน า้พนมไพร  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 1,180,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ 3 ช่อง บา้นกู่กาสงิห ์ โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลกู่กาสงิห ์อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ฝัง่ซา้ย ฝายยางบา้นเมอืงบวั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหมอ้แปลงไฟฟ้าฝายบา้นเขวานอ้ย-เขวาค า  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอเกษตร รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหมอ้แปลงไฟฟ้าฝายบา้นโพนฝ้าย  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงฝายบา้นดงใหม่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลทุ่งศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ฝัง่ขวา ฝายยางบา้นเมอืงบวั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่ออ่างเกบ็น า้หนองบ่อ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหมอ้แปลงไฟฟ้าฝายบา้นเลา้ขา้ว  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานควบคุมการระบายน า้ฝายยางบา้นสวา่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย รายการ 1 440,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานควบคุมการระบายน า้ฝายยางบา้นผอืโป๊ด

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ อ าเภอสุวรรรณภูม ิจงัหวดั รายการ 1 440,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแอ่ง  

โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแอ่ง  

โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 7L-2L-RMC อ่างเกบ็น า้หว้ย

แอ่ง  โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 7R-2L-RMC อ่างเกบ็น า้หว้ย

แอ่ง  โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย RMC อ่างเกบ็น า้หนองหญา้

มา้ โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ อ่างเกบ็น า้ธวชัชยั  โครงการ

ชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยวงันอง  โครงการ

ชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หนองท่าจอก  

โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิเขือ่นอ่างเกบ็น า้หนองผอื  โครงการ

ชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้ท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยกดุ

แดง  โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลหวัชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน รายการ 1 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ คลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยกดุ

แดง  โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลหวัชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้ท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยกดุ

แคน  โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตร

พมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ คลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยกดุ

แคน  โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตร

พมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้ท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยแลง้

  โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้ท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยจาน

ใต ้ โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานและอาคารประกอบอืน่ๆ 

โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ คลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแลง้ 

 โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ คลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยจาน

ใต ้ โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ คลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยจาน

ใต ้ โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งอาคารระบายน า้ลน้ อ่างเกบ็น า้หว้ยวงั

นอง  โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอ่างเกบ็น า้หว้ยพงุใหญ่  

โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลบงึงาม อ าเภอหนองพอก จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ อ่างเกบ็น า้ธวชัชยั  โครงการ

ชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง หนา้ฝายบา้น

ดอนหม่วย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่ ต าบลโพนทราย 

อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองร่องนอ้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเสยีวใหญ่  จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง หว้ยน า้เค็ม  

โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลดนิด า อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา หว้ยปากบุ่ง  

โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดั รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยวงันอง  

โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สาย MC-4R-1L สถานีสูบน า้เขือ่นวงั

ยาง ต าบลผกัแวน่ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 15,000,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 166,298,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 82,000,000                
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งบลงทนุ 82,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 82,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 82,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 55,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยทราย ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดั รายการ 0 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 27,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองตอ 

ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 27,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 84,298,000                

งบลงทนุ 84,298,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 84,298,000                   

ค่าที่ดนิ 84,298,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 84,298,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 55,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 55,000,000                

งบลงทนุ 55,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้กดุเชยีงบงัพรอ้มอาคารประกอบ ต าบล

ผกัแวน่ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ 0 55,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 220,000,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 220,000,000              

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิกดุกงพรอ้มอาคารประกอบ (พื้นที่ส่วนที2่) ต าบล

ค าไฮ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 25,000,000                   

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 195,000,000              

งบลงทนุ 195,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 195,000,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 195,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้หว้ยซนัเหนือ ต าบลแสนชาติ 

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพนงัก ัน้น า้ชฝี ัง่ขวาชกีลาง กม.0+000 ถงึ 35+000

 ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพนงักนัน า้ชฝี ัง่ขวา กม.35+000 ถงึ 60+000 

ต าบลทุ่งเขาหลวง อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูระบายน า้หว้ยน า้เค็ม ต าบลธวชับุรี อ าเภอ

ธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 50,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,069,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 8,069,000                 

การจดัการงานชลประทาน 8,069,000                 
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งบลงทนุ 8,069,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,069,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,246,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

รอ้ยเอด็ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 446,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 6,823,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 5,483,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานที่ขาดอตัราก าลงั จ านวน 18 แห่ง 

โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ รายการ 0 724,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอยที่ขาดอตัราก าลงั จ านวน

 54 สาย โครงการชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืง รายการ 0 1,063,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานที่ขาดอตัราก าลงั จ านวน 4 แห่ง .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั รายการ 0 1,107,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ที่ขาดอตัราก าลงั จ านวน

 4 สาย .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีง

ขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 1,290,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 508,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการชลประทาน .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดั รายการ 0 791,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,340,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในล าหว้ยเหนือ โครงการชลประทาน

รอ้ยเอด็ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณอ่างเกบ็น า้หนองหญา้มา้ โครงการ

ชลประทานรอ้ยเอด็ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชกีลาง 

ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 0 840,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 848,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 848,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์รอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ คนั 1 848,000                      

กรมประมง 389,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 389,300                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 389,300                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 389,300                   

งบลงทนุ 389,300                   
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ครุภณัฑ์ 158,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน   ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 73,600                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค ต าบลนิเวศน ์อ าเภอ

ธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 85,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 230,700                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 230,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถยนตพ์รอ้มเทพื้นคอนกรีต ต าบลเหนือ

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 230,700                      

กรมปศุสตัว ์ 5,390,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,390,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 5,390,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 2,162,000                 

งบลงทนุ 2,162,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,162,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,162,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ ต าบลทุ่งเขาหลวง 

อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,162,000                    

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 748,000                   

งบลงทนุ 748,000                   

ครุภณัฑ์ 748,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 748,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัระดบัหนา้ดนิ ขนาด 2.4 เมตร ต าบลสระคู 

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: จอบหมนุแนวตัง้ ขนาด 2.4 เมตร ต าบลสระคู อ าเภอ

สุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 420,000                      

พฒันาอาหารสตัว ์ 2,448,000                 

งบลงทนุ 2,448,000                 

ครุภณัฑ์ 2,448,000                    

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 าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดรมัโมเวอร ์ขนาดหนา้กวา้ง 1.30 

เมตร ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 400,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิแสงสวา่งและความชื้น ความจไุม่นอ้ย

กวา่ 700 ลติร ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 1,200,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 32,000                     

งบลงทนุ 32,000                     

ครุภณัฑ์ 32,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 32,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 114,851,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 8,500,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 8,500,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 8,500,000                 

งบลงทนุ 8,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไร่ 13000 8,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 39,150,000                

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 39,150,000                

การพฒันาทีด่นิพื้นทีเ่ฉพาะ ในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 39,150,000                

งบลงทนุ 39,150,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,150,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 39,150,000                   

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งระบบพฒันาที่ดนิเขตพื้นที่ทุ่งกลุารอ้งไห ้ ไร่ 4500 39,150,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 24,409,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 24,409,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไร่ 500 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไร่ 800 4,000,000                    

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 6,484,000                 

งบลงทนุ 6,484,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,484,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,484,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัรอ้ยเอด็ กลา้ 2400000 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัรอ้ยเอด็ กลา้ 1200000 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1600 1,300,000                    

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 12,500,000                

งบลงทนุ 12,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ทุ่งกลุารอ้งไห ้

จงัหวดัรอ้ยเอด็ (หน่วยงานเบกิจ่ายส านกัวศิวกรรมเพือ่การพฒันาที่ดนิ ไร่ 50000 12,500,000                   

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 425,000                   

งบลงทนุ 425,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 425,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 425,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไร่ 250 425,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 42,792,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 26,700,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 26,700,000                

งบลงทนุ 26,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,700,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 26,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชมุพร อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมยวด ีอ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชมสะอาด อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าสดีา อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึงาม อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกกโพธิ์ อ  าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัสามคัคี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพรมสวรรค ์อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกกกม่วง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 28 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนชยัศรี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ศรีสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสูง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 15 267,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค านาด ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาอดุม อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองฮ ีอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 51 907,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงสรวง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 39 694,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 39 694,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลธงธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึเกลอื อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่นอ้ย อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนทราย  อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกลา่ม อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดู่นอ้ย อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 26 462,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าสงัข ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระบวั อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่หลวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกู่กาสงิห ์อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปอภาร อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแคนใหญ่ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนตาล อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงทอง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 6 106,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงเปลอืย อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 45 801,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงครัง่ใหญ่ อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสงิหโ์คก อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 28 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อพนัขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร   

 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหมืน่ถา่น อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึนคร อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีวลิยั อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกลาง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

 ต าบลเด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 38 676,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 33 587,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลจงัหาร อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลดนิด า อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลม่วงลาด อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลเชยีงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลบวัค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลสะอาด อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลอคัคะค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลบงึงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลเหลา่ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลมะบา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 28 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 5 89,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลองีอ่ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปาฝา อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผกัแวน่ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแสนชาติ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเขอืง อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลธวชับุรี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองทพัไทย อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองตาไก ้อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนรงั อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสแีกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 6 106,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขวญัเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแจง้ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัโทน อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหมูมน้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอ้ใหญ่ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชานุวรรณ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระแกว้ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาแซง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัชา้ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ บ่อ 5 89,000                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 16,092,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 16,092,000                

งบลงทนุ 16,092,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,092,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 16,092,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นป่าดวน หมู่ 6 ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุร

พกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 7,495,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นป่าดวน หมู่ 6 ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุร

พกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 6,706,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองจอก บา้นหนองควายอนีอ้ย หมู่ 1 ต าบล

เมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,891,000                    

กรมวชิาการเกษตร 1,374,100                 



18 / 186

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,374,100                 

พนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ 1,374,100                 

พฒันาการเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน 1,374,100                 

งบลงทนุ 1,374,100                 

ครุภณัฑ์ 1,374,100                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนต ์สูงสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 526,100                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเครื่อง 4 ลอ้ ขนาด 25 แรงมา้

 ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 398,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุจอบหมนุ ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ชดุ 1 39,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยาแบบใชแ้รงลมชนิดสะพายหลงั ต าบลเหนือ

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยาแบบติดทา้ยรถแทรกเตอร ์ต าบลเหนือเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นสารเคม ีต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 24,100                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 5,989,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,989,400                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 5,989,400                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 5,989,400                 

งบลงทนุ 5,989,400                 

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,957,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอทุ่ง

เขาหลวง ต าบลทุ่งเขาหลวง อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,169,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอเสลภูม ิต าบล

ขวญัเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 525,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอธวชับุรี ต าบล

นิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอเสลภูม ิต าบล

ขวญัเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 294,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,587,500                 
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,479,200                 

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 1,391,600                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,391,600                 

งบอดุหนุน 1,391,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,391,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากดั ต าบล

รอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ในการก่อสรา้งตลาดสนิคา้

เกษตร ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 306.24 ตารางเมตร แห่ง 1 1,391,600                    

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 87,600                     

สนบัสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสนิคา้เกษตรในสหกรณ์ 87,600                     

งบอดุหนุน 87,600                     

ครุภณัฑก์ารเกษตร 87,600                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต ์จ ากดั ต าบลบวั

แดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ในการจดัหาเครื่องวดัความชื้นเมลด็

พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเมอืงสรวง จ ากดั ต าบล

หนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ในการจดัหาเครื่องวดัความชื้น

เมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากดั ต าบล

อาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ในการจดัหาเครื่องวดั

ความชื้นเมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรจตุรพกัตรพมิาน จ ากดั 

ต าบลหวัชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ในการจดัหาเครื่องวดั

ความชื้นเมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์เกษตรอนิทรียร์อ้ยเอด็ จ ากดั ต าบล

หนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ในการจดัหาเครื่องวดัความชื้น

เมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดนิสุวรรณภูมสิาม 

จ ากดั ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็  ในการจดัหา

เครื่องวดัความชื้นเมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 10,600                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 108,300                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 108,300                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 30,300                     

งบลงทนุ 30,300                     

ครุภณัฑ์ 30,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 30,300                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 78,000                     

งบลงทนุ 78,000                     

ครุภณัฑ์ 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 78,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 4,879,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 973,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 973,800                   

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 านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

 ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 814,000                      

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลเหนือเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบล

เหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบล

เหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลเหนือ

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 3 17,400                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,905,600                 

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 3,905,600                 

จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 3,905,600                 

งบลงทนุ 3,905,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,905,600                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,905,600                    
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รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้สาธารณะล าพลบัพลา บา้นโนนสวรรค ์ต าบล

ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,905,600                    

กรมการขา้ว 1,607,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,607,000                 

การวจิยัและพฒันาขา้ว 1,607,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 1,607,000                 

งบลงทนุ 1,607,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,607,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,607,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัช านาญงาน/ปฏบิตัิการ (ตอกเสาเขม็) ต าบลสระคู 

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,607,000                    

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 42,374,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 42,374,000                

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 42,374,000                

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 42,374,000                

งบลงทนุ 42,374,000                

ครุภณัฑ์ 42,374,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 42,374,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที่ 

ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 13,175,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบเคลือ่นที่ ชนิด

ท างานอตัโนมตัิ ความถี ่1,680 MHz. ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตร

พมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 17,399,000                   

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลือ่นที่  ต าบล

ศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 11,800,000                   

กระทรวงคมนำคม 1,675,307,700            

กรมเจา้ทา่ 15,750,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,750,000                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,750,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,750,000                

งบลงทนุ 15,750,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,750,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 15,750,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบส าหรบัโครงการขดุลอกและบ ารุงรกัษา

ร่องน า้ภายในประเทศที่แม่น า้ช ีระยะทาง 25 กโิลเมตร ประกอบดว้ย กม.

280+000 ถงึ กม.285+000 อ.เสลภูม ิอ.ธวชับุรี จ.รอ้ยเอด็ , กม.320+000 

ถงึ กม.325+000 กิ่งอ.เชยีงขวญั อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ , กม.285+000 ถงึ 

กม.290+000 อ.เสลภูม ิอ.ธวชับุรี กิ่งอ.เชยีงขวญั จ.รอ้ยเอด็ , กม.310+000

 ถงึ กม.315+000 กิ่งอ.เชยีงขวญั อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ , กม.215+000 ถงึ 

กม.220+000 อ.พนมไพร อ.อาจสามารถ อ.เสลภูม ิจ.รอ้ยเอด็ ถงึ อ.เมอืง ฉบบั 1 3,750,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบส าหรบัโครงการขดุลอกและบ ารุงรกัษา

ร่องน า้ภายในประเทศที่แม่น า้ช ีระยะทาง 25 กโิลเมตร ประกอบดว้ย กม.

225+000 ถงึ กม.230+000 อ.อาจสามารถ อ.เสลภูม ิจ.รอ้ยเอด็ , กม.

255+000 ถงึ กม.260+000 อ.เสลภูม ิกิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง จ.รอ้ยเอด็ , กม.

300+000 ถงึ กม.305+000 กิ่งอ.เชยีงขวญั อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ , กม.

195+000 ถงึ กม.200+000 อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ ถงึ อ.เมอืงยโสธร จ. ฉบบั 1 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบส าหรบัโครงการขดุลอกและบ ารุงรกัษา

ร่องน า้ภายในประเทศที่แม่น า้ช ีระยะทาง 25 กโิลเมตร ประกอบดว้ย กม.

160+000 ถงึ กม.165+000 อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ ถงึ อ.ค าเขือ่นแกว้ จ.

ยโสธร , กม.115+000 ถงึ กม.120+000 อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร , 250+000

 ถงึ 255+000 อ.เสลภูม ิกิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง จ.รอ้ยเอด็ , กม.185+000 ถงึ 

กม.190+000 อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ ถงึ อ.เมอืงยโสธร จ.ยโสธร , กม.

180+000 ถงึ กม.185+000 อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ ถงึ อ.เมอืงยโสธร จ. ฉบบั 1 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบส าหรบัโครงการขดุลอกและบ ารุงรกัษา

ร่องน า้ภายในประเทศที่แม่น า้ช ีระยะทาง 30 กโิลเมตร ประกอบดว้ย กม.

155+000 ถงึ กม.160+000 อ.พนมไพร อ.ค าเขือ่นแกว้ จ.รอ้ยเอด็ ถงึ อ.

มหาชนะชยั จ.ยโสธร , กม.140+000 ถงึ กม.145+000  อ.มหาชนะชยั จ.

ยโสธร , 290+000 ถงึ 295+000 อ.เสลภูม ิกิ่งอ.เชยีงขวญั จ.รอ้ยเอด็ , กม.

395+000 ถงึ กม.400+000 อ.ฆอ้งชยั จ.กาฬสนิธุ ์ถงึ อ.เมอืงมหาสารคาม 

จ.มหาสารคาม , กม.315+000 ถงึ กม.320+000 กิ่งอ.เชยีงขวญั อ.โพธิ์ชยั 

จ.รอ้ยเอด็ , กม.305+000 ถงึ กม.310+000 กิ่งอ.เชยีงขวญั อ.โพธิ์ชยั จ. ฉบบั 1 4,500,000                    

กรมการขนส่งทางบก 13,335,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 11,964,400                

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 11,964,400                

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 480,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

รอ้ยเอด็ แห่งที่ 2 ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 480,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 11,484,400                

งบลงทนุ 11,484,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,484,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอโพนทอง ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,274,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัรอ้ยเอด็ (แห่งที่ 2) 

ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาขาอ าเภอ

โพนทอง ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,954,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาขาอ าเภอ

สุวรรณภูม ิต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 820,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 



23 / 186

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลหนอง

แวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 853,480,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 624,148,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

รอ้ยเอด็ ตอน 2 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 27,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 27,000,000                

งบลงทนุ 27,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวสิยั - สุวรรณภูม ิ กม. 2.5 27,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 499,148,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 261,344,000              

งบลงทนุ 261,344,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 261,344,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 261,344,000                 

รายการระดบัที1่: สายถนนวงแหวนรอบเมอืงรอ้ยเอด็ (ดา้นเหนือ) จ.รอ้ยเอด็ กม. 13.25 101,344,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.พยคัฆภูมพิสิยั - อ.เกษตรวสิยั ตอน บ.เมอืงเตา -

 อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ กม. 15.685 160,000,000                 

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 237,804,000              

งบลงทนุ 237,804,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 237,804,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 237,804,000                 

รายการระดบัที1่: สายรอ้ยเอด็ - ยโสธร จ.รอ้ยเอด็ จ.ยโสธร กม. 25.657 237,804,000                 

รายการระดบัที2่: สายรอ้ยเอด็ - ยโสธร ตอน 1 จ.รอ้ยเอด็ กม. 25.657 110,299,000                 

รายการระดบัที2่: สายรอ้ยเอด็ - ยโสธร ตอน 2 จ.รอ้ยเอด็ จ.ยโสธร กม. 29.4 127,505,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 38,000,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 38,000,000                

งบลงทนุ 38,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพกัตรพมิาน - 

หว้ยพลบัพลา จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 2 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน รอ้ยเอด็ - หนองดง แห่ง 1 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง - หว้ยคลอ้ แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 30,000,000                

พฒันาโครงขา่ยทางหลวง 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ล าช ี- รอ้ยเอด็ จ. แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 178,788,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 128,749,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 128,749,000              

งบลงทนุ 128,749,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 128,749,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 128,749,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงรอ้ยเอด็ กม. 692 41,180,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บวัค า - โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชยัศรี  - บา้นบ่อ และ

 ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชยั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน รอ้ยเอด็ - ยางเฌอ จ. แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องค า - โพนทอง จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หว้ยแอ่ง - รอ้ยเอด็ ตอน 1 

จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2046 

ตอน บา้นงิ้ว - ล าน า้ยงั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,569,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 50,039,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 36,893,000                

งบลงทนุ 36,893,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,893,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 36,893,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หว้ยล าเตา - เกษตร

วสิยั, สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หว้ยล าเตา - เกษตรวสิยั, สายทาง

หลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวสิยั - สุวรรณภูม,ิ สายทางหลวงหมายเลข

 214 ตอน ล าช ี- รอ้ยเอด็ และสายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุพกัตร แห่ง 2 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน รอ้ยเอด็ - หนองดง 

ตอน 1 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน รอ้ยเอด็ - หนองดง 

ตอน 2 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องค า - โพนทอง จ. แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ล าช ี- รอ้ยเอด็ ตอน 1

 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,994,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ล าช ี- รอ้ยเอด็ ตอน 2

 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,994,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน รอ้ยเอด็ - สุวรรณภูม ิ

จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2269 ตอน โนนใหม่ - หนองคู, 

สายทางหลวงหมายเลข 2387 ตอน พมิพสิารนอ้ย - หนองห่าง และสายทาง

หลวงหมายเลข 2449 ตอน ทางเขา้ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 3 1,999,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หว้ยแอ่ง - รอ้ยเอด็ 

ตอน 1 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หว้ยแอ่ง - รอ้ยเอด็ 

ตอน 3 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

รอ้ยเอด็ ตอน 3 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

รอ้ยเอด็ ตอน 6 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

รอ้ยเอด็ ตอน 8 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพกัตรพมิาน - 

ปทุมรตัต ์จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก

 ตอน 1 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,982,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก

 ตอน 2 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,982,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก

 ตอน 3 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,865,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก

 ตอน 4 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,865,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 13,146,900                

งบลงทนุ 13,146,900                

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. จ.รอ้ยเอด็ คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. จ.รอ้ยเอด็ เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,800,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสถานีต ารวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.4 บก.

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

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 20,544,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 16,194,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 16,194,000                

งบลงทนุ 16,194,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,194,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,194,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูม ิ- โนนชยัศรี

 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูม ิ- โนนชยัศรี

 และสายทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว - แขโ้พนเมอืง จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 4 1,999,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง - หว้ยคลอ้ 

และสายทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูม ิ- ค าโพนสูง จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 5 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูม ิ- สาหร่าย 

และสายทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา - บา้นด่าน จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูม ิ- ค าโพนสูง จ. แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เสลภูม ิ- บา้นใหม่ชมุพร

, สายทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว - แขโ้พนเมอืง จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน รอ้ยเอด็ - หนองดง แห่ง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุพกัตรพมิาน - หว้ย

พลบัพลา, สายทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน รอ้ยเอด็ - หนองคูโคก, สาย

ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอน โนนใหม่ - หนองคู และสายทางหลวง

หมายเลข 2387 ตอน พมิพสิารนอ้ย - หนองห่าง จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 4 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บวัค า - โพธิ์ชยั จ. แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2387 ตอน พมิพสิารนอ้ย - 

หนองห่าง ตอน 1 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2387 ตอน พมิพสิารนอ้ย - 

หนองห่าง ตอน 2 จ. รอ้ยเอด็ แห่ง 2 500,000                      

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 608,341,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 197,372,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 18,093,000                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 18,093,000                

งบลงทนุ 18,093,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,093,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,093,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้ช ีอ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ ม. 190 13,353,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้ช ีอ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ ม. 110 4,740,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 179,279,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 179,279,000              

งบลงทนุ 179,279,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 179,279,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 179,279,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ยานาง (ตอนรอ้ยเอด็) อ.

เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ กม. 3.705 17,464,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยขี้ลงิ อ.เชยีงขวญั จ.รอ้ยเอด็ กม. 1.72 14,230,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.202 - บ.แจ่มอารมณ์ อ.เกษตรวสิยั จ. กม. 2.76 26,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2046 - บ.ดงกลาง อ.เสลภูม ิจ.รอ้ยเอด็ กม. 1.721 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2044 - บ.หนองเรือ อ.เสลภูม ิจ.รอ้ยเอด็ กม. 1.775 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.215 - บ.สงแคน อ.เกษตรวสิยั จ. กม. 1.4 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.23 - บ.หวัดง อ.จงัหาร จ.รอ้ยเอด็ กม. 2.04 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.รอ.2027 - บ.โพธิ์ตาก อ.เสลภูม ิจ. กม. 1.86 11,967,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานสลีาพริาม อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอด็ กม. 1.599 8,118,000                    
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รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.รอ.3034 - อ.จตุรพกัตรพมิาน อ.จตุร

พกัตรพมิาน จ.รอ้ยเอด็ กม. 1.827 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ชะโด อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ กม. 1.397 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.หนองพระบาง - บ.เขวาตะคลอง อ.เกษตร

วสิยั จ.รอ้ยเอด็ กม. 1.279 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.23 - บ.ธวชัดนิแดง อ.ทุ่งเขาหลวง จ. กม. 1.75 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2116 - บ.หนองพอก อ.หนองพอก จ. กม. 1.175 9,900,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,390,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 30,390,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอม

มะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 30,390,000                

งบลงทนุ 30,390,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,390,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 30,390,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.6049 บา้นหนองพระบาง - บา้นเข

วาตะคลอง อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ กม. 4.391 13,472,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นโนนสะอาด อ.เสลภูม,ิ อาจสามารถ จ.รอ้ยเอด็ กม. 4.356 16,918,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 340,059,700              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 13,382,800                

พฒันาสะพานขนาดกลาง 8,441,000                 

งบลงทนุ 8,441,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,441,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,441,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยกดุขวาง อ.เชยีงขวญั จ.รอ้ยเอด็ ม. 40 8,441,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 4,941,800                 

งบลงทนุ 4,941,800                 

ครุภณัฑ์ 1,791,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทรอ้ยเอด็ คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอด็ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพการสะทอ้นแสงของเสน้จราจร 

(Retroreflectometer for Traffic Marking : Qd & RL) แขวงทางหลวง

ชนบทรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 900,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,150,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัเรือนแถวเจา้หนา้ที่ หมวดบ ารุง

ทางหลวงชนบทเกษตรวสิยั แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,200,000                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังาน หมวดบ ารุงทางหลวงชนบท

เกษตรวสิยั แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัร หมวดบ ารุงทางหลวงชนบท

เกษตรวสิยั แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอด็ แห่ง 1 700,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 318,817,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 318,817,000              

งบลงทนุ 318,817,000              

ครุภณัฑ์ 14,740,000                   

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 13,090,000                   

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอด็ คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอด็ คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอด็ คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอด็ คนั 1 4,500,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอด็ คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 304,077,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 304,077,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นอโีก่ม อ.ธวชับุรี จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.2072 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นจงัหาร อ.จงัหาร จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 214

 - บา้นตลาดไชย อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 214

 - บา้นตลาดไชย อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 202

 - บา้นอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 215

 - บา้นสงแคน อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 214

 - บา้นเหลา่ฮก อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 214

 - บา้นหนองบวั อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 214

 - บา้นชาด อ.ธวชับุรี จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,877,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 214

 - บา้นดนิด า อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 202

 - บา้นอาจสามารถ อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.4079 แยกทางหลวงหมายเลข 2116

 - บา้นหนองอึง่ อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 215

 - บา้นดอนกลาง อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 900,000                      
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.5061 แยกทางหลวงชนบท รอ.4007

 - บา้นเหลา่นอ้ย อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 214

 - บา้นโนนสวา่ง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2045

 - บา้นเหลา่ลอ้ อ.ศรีสมเด็จ จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2116

 - บา้นเมยวด ีอ.เมยวด ีจ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2044

 - บา้นโคกส ีอ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 214

 - บา้นธวชับุรี อ.จงัหาร จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.5047 แยกทางหลวงชนบท รอ.3013

 - บา้นหนองหมืน่ถา่น อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รอ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 215

 - บา้นชะโด อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รอ.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นโนน

สะอาด อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอด็ กม. 3.9 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รอ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

โพนทราย อ.สุวรรณภูม,ิ โพนทราย จ.รอ้ยเอด็ กม. 2.3 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รอ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บา้นหวั

ดง อ.จงัหาร จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รอ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บา้น

ดงบงั อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอด็ กม. 4.4 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รอ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บา้น

หนองฟ้า อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอด็ กม. 3.8 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รอ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้น

บวัค า อ.เชยีงขวญั, โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ กม. 4.4 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทรอ้ยเอด็ กม. 1224 42,920,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 7,859,900                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 6,813,000                 

งบลงทนุ 6,813,000                 

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร แขวงทาง

หลวงชนบทรอ้ยเอด็ ชดุ 1 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,313,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,313,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รอ.4026 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2044 - บา้นบวัค า อ.เชยีงขวญั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 4,413,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,046,900                    
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 40,520,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 13,860,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 13,860,000                

งบลงทนุ 13,860,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,860,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,860,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

3004 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นโพนทราย อ.หนองฮ ีจ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

3012 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้นชะโด อ.สุวรรณภูม ิจ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

3013 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นอาจสามารถ อ.สุวรรณภูม ิจ. แห่ง 2 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

3032 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นโคกทม อ.ปทุมรตัต ์จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

3034 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองทุ่ม อ.จตุรพกัตรพมิาน จ. แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

3036 แยกทางหลวงหมายเลข 215 - บา้นขี้เหลก็ อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นโปโล อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2043 - บา้นกอกแกว้ อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 - บา้นดงกลาง อ.เสลภูม ิจ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นโคกส ีอ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 - บา้นค านาด ีอ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 2 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

4059 แยกทางหลวงหมายเลข 2418 - บา้นบุ่งเลศิเหนือ อ.เมยวด ีจ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

4068 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บา้นท่าเสยีว อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

5076 แยกทางหลวงชนบท รอ.3034 - อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน อ.จตุรพกัตร

พมิาน จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 2 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รอ.

6049 บา้นหนองพระบาง - บา้นเขวาตะคลอง อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 7,760,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 7,760,000                 

งบลงทนุ 7,760,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,760,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,760,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รอ.

3039 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บา้นขาด อ.เมอืง, ธวชับุรี จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รอ.

4060 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บา้นเดื่อ อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,940,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รอ.

6058 อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน - บา้นหนองผอื อ.จตุรพกัตรพมิาน จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย รอ.

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บา้นบวัด า อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,940,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 9,000,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย รอ.4052 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2043 - บา้นหนองทพัไทย อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 9,900,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 9,900,000                 

งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย รอ.3041 แยกทางหลวง

หมายเลข 214 - บา้นดอนแตง อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,900,000                    

กรมทา่อากาศยาน 184,400,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 177,800,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 144,150,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 144,150,000              

งบลงทนุ 144,150,000              

ครุภณัฑ์ 130,480,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 130,480,000                 

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ต าบลหนองพอก 

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ 

EDS พรอ้มสายพานล าเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอปุกรณ์ ท่าอากาศ

ยานรอ้ยเอด็ ต าบลหนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 85,480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,670,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,670,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต า่ หมอ้แปลงไฟฟ้า

 UNISUB อาคารที่พกัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ต าบลหนองพอก 

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 13,670,000                   

โครงการปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 12,020,000                

ปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 12,020,000                

งบลงทนุ 12,020,000                

ครุภณัฑ์ 12,020,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 12,020,000                   

รายการระดบัที1่: รถกวาดดูด ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ต าบลหนองพอก 

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอปุกรณ์ ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ 

ต าบลหนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 4,020,000                    
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โครงการจดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่

อากาศยาน 21,630,000                

จดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่อากาศยาน 21,630,000                

งบลงทนุ 21,630,000                

ครุภณัฑ์ 21,630,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 21,630,000                   

รายการระดบัที1่: รถดบัเพลงิอากาศยาน ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็   ต าบลมะอึ

 อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 21,630,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,600,000                 

การพฒันาทา่อากาศยาน 6,600,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 6,600,000                 

งบลงทนุ 6,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,600,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต า่ หมอ้แปลงไฟฟ้า 

UNISUB อาคาร AFL ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ต าบลหนองพอก อ าเภอธวชั แห่ง 1 6,600,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 104,952,400               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,281,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,281,700                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,281,700                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,281,700                 

งบลงทนุ 2,281,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,281,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,281,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงจอดรถ ส านกังานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มจงัหวดัรอ้ยอด็   ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ งาน 1 877,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีต ส านกังานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ งาน 1 1,404,000                    

กรมทรพัยากรน า้ 69,130,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 69,130,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 69,130,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 69,130,000                

งบลงทนุ 69,130,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,130,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 69,130,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองใหญ่หนองสมิ  บา้นดงมนั หมู่ที่ 3  

ต าบลสงิหโ์คก  อ าเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูฝายโพนเหลีย่ม  บา้นอน้  ต าบลหวัชา้ง  

อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองแสง  บา้นอน้  ต าบลหวัชา้ง  อ าเภอ

จตุรพกัตรพมิาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,780,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองดอนแคน  บา้นหนองหน่อง หมู่ที่ 5  

ต าบลองีอ่ง  อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน  จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,980,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึทรายมูล  บา้นจ าปา  ต าบลขามเป้ีย  

อ าเภอโพธิ์ชยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้พื้นที่การเกษตร  บา้นเหลา่ขา้ว หมู่ที่

 3  ต าบลยางค า  อ าเภอโพนทราย  จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองขมุดนิ  บา้นสระคู  ต าบลสระคู  

อ าเภอสุวรรณภูม ิ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 9,990,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 22,377,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 22,377,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 1,415,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 1,415,000                 

งบลงทนุ 1,415,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,415,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนธวชับุรีวทิยาคม  หมู่ที่

 14 ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,415,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 1,477,200                 

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 1,477,200                 

งบลงทนุ 1,477,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,477,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,477,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นดงยาง หมู่ที่ 3 ต าบลดู่นอ้ย อ าเภอจตุร

พกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นดงยาง หมู่ที่ 14 ต าบลดู่นอ้ย อ าเภอจตุร

พกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นหนองเทา หมู่ที่ 3 ต าบลราชธานี อ าเภอ

ธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 15,885,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 2,670,400                 

งบลงทนุ 2,670,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,670,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,670,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นใหม่สามคัคี  หมู่ที่ 13 

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบุ่งเลศิ กลุม่ 1 หมู่ที่ 2 

ต าบลบุ่งเลศิ อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบุ่งเลศิ กลุม่ 2 หมู่ที่ 2 

ต าบลบุ่งเลศิ อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นค าแข ้ หมู่ที่ 6 ต าบล

แวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 333,800                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองบ ัว่ กลุม่ 1 หมู่ที่ 5

 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองบ ัว่ กลุม่ 2 หมู่ที่ 5

 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นด่านนอ้ย  หมู่ที่ 4 ต าบล

เมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดงเมอืง  หมู่ที่ 7 ต าบล

เมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 13,214,600                

งบลงทนุ 13,214,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,214,600                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 13,214,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโพธิ์ศรี หมู่ที1่1 ต าบลบา้นเขอืง 

อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเมอืงสวง หมู่ที6่ ต าบลเมอืงสวง 

อ าเภอเมอืงสวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นจานใต ้หมู่ที9่ ต าบลโพนสูง อ าเภอ

ปทุมรตัน ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นค านางตุม้ หมู่ที5่ ต าบลบุ่งเลศิ 

อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโพนวสิยั หมู่ที9่ ต าบลกกโพธิ์ 

อ  าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นอเีตี้ย หมู่ที1่2 ต าบลบงึนคร อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองควายอนีอ้ย หมู่ที1่ ต าบล

เมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 3,600,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองนกเขยีน หมู่ที่ 2 ต าบลเมยวด ีอ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสะอาดสามคัคี หมู่ที่ 3 ต าบลชมสะอาด อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอนนอ้ย หมู่ที่ 7 ต าบลเมอืงไพร อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      



35 / 186

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนค า หมู่ที่ 14 ต าบลเมอืงไพร อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนอ้ยสามคัคี หมู่ที่ 3 ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาโพธิ์กลาง หมู่ที่ 12 ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหวาย หมู่ที่ 18 ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแวงใต ้หมู่ที่ 2 ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองแซว หมู่ที่ 5 ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองแก หมู่ที่ 9 ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นอุ่มเมา้ หมู่ที่ 2 ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโคก หมู่ที่ 9 ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตากแดด หมู่ที่ 2 ต าบลหวัโทน อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเหลา่หมอ้ หมู่ที่ 5 ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 3,168,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 335,100                   

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 335,100                   

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 335,100                   

งบอดุหนุน 150,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยสรา้งแนวกนัไฟชมุชน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมู่บา้น 3 150,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 0 185,100                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,833,300                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 2,833,300                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 2,629,300                 

งบลงทนุ 2,629,300                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,604,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,604,300                    

รายการระดบัที1่: กรงนกขนาดเลก็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ กรง 5 2,080,000                    
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รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัรอ้ยเอด็ กโิลเมตร 102 524,300                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 204,000                   

งบลงทนุ 204,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 204,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 204,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไร่ 200 204,000                      

กรมป่าไม ้ 7,995,100                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 4,028,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 4,028,000                 

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 638,000                   

งบลงทนุ 638,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 638,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 638,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัรอ้ยเอด็ กลา้ 220000 638,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 3,390,000                 

งบลงทนุ 1,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,560,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไร่ 400 1,560,000                    

งบอดุหนุน 210,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 210,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 3 210,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,620,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมู่บา้น 85 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมู่บา้น 30 600,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,967,100                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 3,967,100                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 281,000                   

งบลงทนุ 281,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 281,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 281,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัรอ้ยเอด็ กลา้ 40000 116,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัรอ้ยเอด็ กลา้ 100000 165,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 3,686,100                 

งบลงทนุ 3,686,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,686,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,686,100                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัรอ้ยเอด็ กลา้ 524000 1,519,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัรอ้ยเอด็ กลา้ 74000 562,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัรอ้ยเอด็ กโิลเมตร 41 210,700                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไร่ 762 373,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไร่ 1000 1,020,000                    

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 21,491,400                

กรมอตุนิุยมวทิยา 21,491,400                
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แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 21,491,400                

โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 21,491,400                

จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั(ิAWOS) ทีท่า่อากาศยานน่านนคร

และทา่อากาศยานรอ้ยเอด็ 21,491,400                

งบลงทนุ 21,491,400                

ครุภณัฑ์ 21,491,400                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 21,491,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั(ิAWOS)  ที่ท่าอากาศยาน

รอ้ยเอด็ ต าบลหนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 21,491,400                   

กระทรวงพลงังำน 51,200                     

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 51,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 51,200                     

บริหารจดัการแผนพลงังาน 51,200                     

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 51,200                     

งบลงทนุ 51,200                     

ครุภณัฑ์ 51,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 51,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ส านกังานพลงังานจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 51,200                        

กระทรวงพำณิชย์ 5,856,000                 

กรมการคา้ภายใน 5,856,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 5,856,000                 

โครงการก ากบัดูแลสนิคา้และบริการ และมาตรฐานชัง่ตวงวดั 5,856,000                 

ก ากบัดูแลสนิคา้/บริการและมาตรฐานชัง่ตวงวดั 5,856,000                 

งบลงทนุ 5,856,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,856,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,856,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานสาขาช ัง่ตวงวดัเขต 2-7 

รอ้ยเอด็ ส านกังานสาขาช ัง่ตวงวดัเขต 2-7 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง หลงั 1 5,856,000                    

กระทรวงมหำดไทย 1,219,935,600            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 33,590,100                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 338,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 338,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 338,000                   

งบรายจ่ายอื่น 338,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 338,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 32,412,100                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 32,412,100                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 27,912,100                

งบลงทนุ 27,912,100                

ครุภณัฑ์ 2,784,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,784,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 2,784,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,128,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,078,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอประชมุจงัหวดัรอ้ยเอด็   ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 21,078,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,650,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 47,857,200                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 47,857,200                

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

ด ารงธรรมอ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 1,288,000                    

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 46,569,200                

การบริหารงานอ าเภอ 46,569,200                

งบลงทนุ 46,569,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,569,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็

 จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,223,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่วา่การอ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 16,223,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,321,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั แห่ง 1 453,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยป์ฏบิตัิการป้องกนัยาเสพติดอ าเภอ

เกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในที่วา่การอ าเภอจตุรพกัตรพมิาน แห่ง 1 489,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 199,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าที่วา่การอ าเภอจตุรพกัตรพมิาน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกันายอ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดั แห่ง 1 212,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ  อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอทุ่งเขาหลวง แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 392,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้พรอ้มป้ายที่วา่การอ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 703,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 347,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้หลงัหอประชมุอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครองอ าเภอเมยวด ี

จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 383,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 221,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฐานและเสาธงชาติที่วา่การอ าเภอเมยวด ีจงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันข์า้งสนามที่วา่การอ าเภอเมยวด ีจงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในที่วา่การอ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั แห่ง 1 273,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,033,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุบอลที่วา่การอ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั แห่ง 1 484,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 260,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 330,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอหนองพอก จงัหวดั แห่ง 1 162,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 366,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภออาจสามารถ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,229,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถขา้งหอประชมุอ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอจตุรพกัตรพมิาน

 จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 380,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหลงัที่วา่การอ าเภอจตุรพกัตรพมิาน 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานบริเวณบา้นพกันายอ าเภอจตุรพกัตรพมิาน 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 210,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอจตุรพกัตรพมิาน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานขา้งหอประชมุอ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 278,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดั แห่ง 1 521,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถที่วา่การอ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดั แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้หนา้ที่วา่การอ าเภอทุ่งเขาหลวง แห่ง 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้หลงัที่วา่การอ าเภอทุ่งเขาหลวง แห่ง 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บา้นพกันายอ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 309,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ขา้งกองรอ้ย อส.อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ขา้งที่วา่การอ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 172,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 141,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอโพนทราย แห่ง 1 363,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกันายอ าเภอโพนทอง จงัหวดั แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอโพนทอง จงัหวดั แห่ง 1 401,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้บา้นพกันายอ าเภอเมยวด ีจงัหวดั แห่ง 1 103,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่ท  าการปกครองจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 527,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอเมอืงสรวง 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 496,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคห์อประชมุอ าเภอศรีสมเด็จ 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 184,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 229,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 1,502,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้หอประชมุอ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 775,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 169,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. เวทกีลางแจง้อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 603,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอหนองพอก จงัหวดั แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ขา้งหอประชมุอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดั แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 490,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 608,500                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 608,500                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 608,500                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 608,500                   

งบลงทนุ 608,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 608,500                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 608,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 608,500                      

กรมทีด่นิ 42,902,900                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 42,902,900                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 42,902,900                

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,602,900                 

งบลงทนุ 1,602,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,602,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,284,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลเกษตร

วสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 427,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบล

ขวญัเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 857,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 318,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพกิาร   ต าบลบวัแดง 

อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 318,000                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 41,300,000                

งบลงทนุ 41,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,300,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 41,160,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการส านกังานที่ดนิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

พรอ้มส่วนประกอบที่จ  าเป็น ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั แห่ง 1 41,160,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 140,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 993,500                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 993,500                   

โครงการฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 993,500                   

ฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 993,500                   

งบลงทนุ 993,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 993,500                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 993,500                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองเทงิ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุม

รตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,734 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 993,500                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 202,358,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 33,094,900                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 33,094,900                

ยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 33,094,900                
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งบลงทนุ 33,094,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,094,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 33,094,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่อ่างเกบ็น า้ธวชัชยั ต าบลมะอ ึอ าเภอ

ธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 33,094,900                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 63,142,000                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 41,542,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 41,542,000                

งบลงทนุ 41,542,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,542,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 41,542,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงสุวรรณภูม ิอ าเภอ

สุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะชมุชนดอกไม ้อ าเภอสุวรรณ

ภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 25,542,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 21,600,000                

วางและจดัท าผงัเมอืง 21,600,000                

งบรายจ่ายอื่น 21,600,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผงั 1 21,600,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 104,818,700              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 104,818,700              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 104,818,700              

งบลงทนุ 104,818,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,818,700                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 104,818,700                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นผกักาดหญา้ หมู่ที่ 3,4 

ต าบลนาเลงิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 308 เมตร แห่ง 1 10,549,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นปากบุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบล

พระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 570 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 

ต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 220 เมตร แห่ง 1 11,593,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นขวา้งใหญ่ หมู่ที่ 8 ต าบล

มะบา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 297 เมตร แห่ง 1 15,876,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นรตันวารี หมู่ที่ 16 ต าบล

พนมไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 600 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นท่าสะอาด หมู่ที่ 8 ต าบล

พนมไพร อ าเภอพนมไพร (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นคุง้สะอาด หมู่ที่ 5 ต าบล

นาเลงิ อ าเภอเสลภูม ิ(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 650 แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นงิ้ว หมู่ที่ 5 ต าบลธงธานี 

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 600 เมตร แห่ง 1 10,800,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,303,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 1,303,000                 

บริการดา้นช่าง 1,303,000                 

งบลงทนุ 1,303,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,303,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,303,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลหนองแวง อ าเภอ แห่ง 1 1,303,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 891,624,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,766,000                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,766,000                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,766,000                 

งบลงทนุ 1,766,000                 

ครุภณัฑ์ 1,766,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 442,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 20 442,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 20 86,000                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 20 110,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

รอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 40 68,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ชดุ 20 58,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 120,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,324,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 20 1,324,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 20 440,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 20 180,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง ชดุ 40 152,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ เครื่อง 40 232,000                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 887,987,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 25,353,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 25,353,000                

งบอดุหนุน 25,353,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,353,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 25,353,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นวารีสวสัดิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลวารีสวสัดิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

วารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,479,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 60 เมตร ยาว 90 

เมตร  บา้นม่วงนอ้ย หมู่ที่ 2 ต าบลท่าหาดยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ท่าหาดยาว อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,954,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์หมู่ที่ 8 ต าบลปอภาร 

เทศบาลต าบลปอภาร อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 229,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นพระเจา้ หมู่ที่ 10 ต าบลพระเจา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระ

เจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 634,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 25 เมตร 

ยาว 50 เมตร บา้นเหลา่ลงิ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นดู่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 679,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นตลาดคอ้ หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะแกว้ เทศบาลต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,696,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 12 เมตร 

ยาว 22 เมตร บา้นหนองแวงนอ้ย หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแวงควง องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 148,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร  บา้นหนองกงุ หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นฝาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 50 เมตร 

ยาว 50 เมตร บา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 14 ต าบลสระคู องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,830,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 

22 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลเขวาทุ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอ

ธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยหนิ

ลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร  บา้นกดุม่วง หมู่ที่ 4 ต าบลวงัสามคัคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงั

สามคัคี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,250,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 

22 เมตร บา้นเมอืงนอ้ย หมู่ที่ 1 ต าบลเมอืงนอ้ย องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร  ขา้งตลาดคลองถมหนองฮ ีหมู่ที่ 10 ต าบลหนองฮ ีเทศบาลต าบล

หนองฮ ีอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 เมตร

 รร.ชมุชนเชยีงใหม่พฒันา หมู่ที่ 8 ต าบลเชยีงใหม่ เทศบาลต าบล

เชยีงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 638,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นน า้จ ัน้นอ้ย หมู่ที่ 8

 ต าบลบงึเกลอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึเกลอื อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 1,268,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร  หมู่ที่ 9 ต าบลโพนทราย เทศบาลต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย แห่ง 1 2,340,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นยางค า หมู่ที่ 1 

ต าบลยางค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวดั แห่ง 1 1,555,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 147,008,300              

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 35,864,000                

งบอดุหนุน 35,864,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,864,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 35,864,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยหนองฮูตอนลา่ง ต าบลดงสงิห ์กน้คลอง 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 36,600 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลดงสงิห ์

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองลิ้นกี่ บา้นเมอืงนอ้ย หมู่ที่ 1 ต าบลเมอืง

นอ้ย ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 24,610 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,260,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองเทา บา้นมะยาง หมู่ที่ 4 ต าบลเมอืงนอ้ย 

ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกพฒันาแหลง่น า้หนองน า้เลงิตาเสอื บา้นพลิา 

หมู่ที่ 3 ต าบลขี้เหลก็ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 16,209 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขี้เหลก็ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 697,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองฮาง บา้นค าแดง หมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์ชยั 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,000 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลโพธิ์ชยั 

อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 726,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองจาน บา้นหนองศรีทอง หมู่ที่ 11 ต าบล

โพธิ์ชยั ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 32,000 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบล

โพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,162,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองน า้สาธารณะกดุโหว บา้นโปง หมู่ที่ 5 

ต าบลค าไฮ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 42,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,010,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองน า้สาธารณะหนองบวั บา้นโปง หมู่ที่ 4 

ต าบลค าไฮ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 37,500 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองหนิ หมู่ที่ 10 บา้นดอนชยั ต าบลดอนโอง

 ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 44,928 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนโอง อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองเอีย่น บา้นสามขา หมู่ที่ 8 ต าบลสามขา 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,300 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลสามขา 

อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,003,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกแหลง่น า้สาธารณประโยชน ์(กดุเสนา) บา้นดอน

สมัพนัธ ์หมู่ที่ 3 ต าบลท่าหาดยาว ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 35,568 

ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหาดยาว อ าเภอโพนทราย แห่ง 1 1,443,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกแหลง่น า้สาธารณะประโยชน ์(กดุเทา) บา้นปลา

คูณ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าหาดยาว ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 28,080 

ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหาดยาว อ าเภอโพนทราย แห่ง 1 1,154,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกแหลง่น า้สาธารณประโยชนห์นองแวง บา้นยาง

ค า หมู่ที่ 1 ต าบลยางค า ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 33,500 ลูกบาศก์

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,418,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ขดุลอกแหลง่น า้สาธารณประโยชนห์นองแวง บา้นดอน

ส าราญ หมู่ที่ 4 ต าบลยางค า ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,750 ลูกบาศก์

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 794,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองหนามแดง บา้นดอนขาม หมู่ที่ 3 ต าบล

ศรีสวา่ง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 29,700 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,831,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกดอนไร่ บา้นหวัดง หมู่ที่ 6 ต าบลศรีสวา่ง 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 10,780 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,333,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้โสกหมู บา้นปากช่อง หมู่ที่ 8 ต าบล

ค านาด ีปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 21,600 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลค านาด ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,036,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองน า้สาธารประโยชน ์บา้นหนองเมก็ หมู่ที่ 

8 ต าบลศรีสมเด็จ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 35,000 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,794,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองน า้สาธารณะหนองอุ่มเมา้ บา้นป่าเมา้ใต ้

หมู่ที่ 3 ต าบลเมอืงเปลอืย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,800 ลูกบาศก์

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเปลอืย อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั แห่ง 1 669,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองเหลา่กดุ หมู่ที่ 6 บา้นเหลา่กดุ ต าบลสวน

จกิ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 17,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 616,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุขยายหนองกกแต ้หมู่ที่ 8 บา้นเหลา่อาราง ต าบล

สวนจกิ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 29,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,065,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุแกม้ลงิหนองเลงิมล บา้นรา้นหญา้ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่ง

หลวง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 28,800 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบล

ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,178,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองนาแซง ชมุชน หมู่ที่ 4 สามคัคี ต าบลสระ

คู ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 1,488 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบล

สุวรรณภูม ิอ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,988,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกขยายอ่างเกบ็น า้หนองสมิ หมู่ที่ 9 บา้นโคกกลาง

 ต าบลเกาะแกว้ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,000 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองตาเหลา่ บา้นท่าม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลท่าม่วง

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,480 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลท่าม่วง

 อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 915,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองวอ บา้นดอนหาด หมู่ที่ 6 ต าบลท่าม่วง 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,980 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลท่าม่วง 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,230,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองนาแซง บา้นนาแซง หมู่ที่ 1 ต าบลนาแซง

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 43,730 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลนาแซง

 อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,640,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีต บา้นไค่นุ่น หมู่ที่ 5 

ต าบลนาแซง ขนาดปากร่องกวา้ง 1.90 เมตร กน้กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 

1,000 เมตร เทศบาลต าบลนาแซง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองค าหมากเว (สระศาลาลอย) บา้นหมากเว 

หมู่ที่ 1,4 ต าบลขวญัเมอืง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,258 ลูกบาศก์

เมตร เทศบาลต าบลเสลภูม ิอ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 743,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองซุม้ บา้นวารีเกษม หมู่ที่ 2 ต าบลดูกอึง่ 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 17,272 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 730,000                      

รายการระดบัที2่: ฟ้ืนฟูอนุรกัษแ์หลง่น า้หนองเตาไห หมู่ที่ 2 บา้นสาวแห 

ต าบลสาวแห ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 6,600 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 539,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 111,144,300              

งบอดุหนุน 111,144,300              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 111,144,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 111,144,300                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 3 บา้นโนนจาน ต าบลน า้ออ้ม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ออ้ม 

อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,602,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 (ที่สาธารณะหนองบวั) หมู่ที่ 7-8 บา้นหนองบวัพฒันา ต าบลน า้ออ้ม  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ออ้ม อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,602,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นคุม้เหนือ ต าบลหวัชา้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้  

เทศบาลต าบลจตุรพกัตรพมิาน อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 11 บา้นหนองตอ ต าบลหวัชา้ง  เทศบาลต าบลหวัชา้ง อ าเภอจตุร

พกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,456,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นดงกลาง ต าบลดงกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,660,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นกดุจอก ต าบลองีอ่ง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลองีอ่ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นองีอ่ง ต าบลองีอ่ง  องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลองีอ่ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,584,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นแจง้ ต าบลม่วงลาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงลาด อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 8 บา้นพระเจา้ ต าบลพระเจา้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเจา้ 

อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,890,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นยางนอ้ย ต าบลอุ่มเมา้  เทศบาลต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี แห่ง 1 2,435,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นมะยาง ต าบลเมอืงนอ้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงนอ้ย

 อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,678,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นค าไฮ ต าบลค าไฮ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าไฮ อ าเภอ

พนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,548,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นหนองบวัหลวงพฒันา ต าบลโพนทราย  เทศบาลต าบลโพน

ทราย อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,499,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 14 บา้นสุขเกษม ต าบลโพนทราย   เทศบาลต าบลโพนทราย อ าเภอ

โพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,518,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นปลาคูณ ต าบลท่าหาดยาว  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหาด

ยาว อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,344,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บา้นหนองเหลก็ ต าบลยางค า  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,767,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นโคกกกม่วง ต าบลโคกกกม่วง  เทศบาลต าบลโคกกกม่วง 

อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,664,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 บา้นโนนสนามชยั ต าบลโคกกกม่วง  เทศบาลต าบลโคกกกม่วง 

อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,906,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นกดุก่วง ต าบลวงัสามคัคี ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสามคัคี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นวงัม่วยพฒันา ต าบลวงัสามคัคี ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสามคัคี อ าเภอโพนทอง แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่หมู่

ที่ 12 บา้นสวา่ง ต าบลสวา่ง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวา่ง อ าเภอโพน

ทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,540,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นสงยาง ต าบลสะอาดสมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นดงเค็ง ต าบลสะอาดสมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นสูงยาง ต าบลคูเมอืง  เทศบาลต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง แห่ง 1 3,155,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นผ า ต าบลเมอืงสรวง  เทศบาลต าบลเมอืงสรวง อ าเภอเมอืง

สรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,643,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นหนองคูค า ต าบลสวนจกิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมูที่ 1 บา้นสาหร่าย ต าบลทุ่งกลุา ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมูที่ 2 บา้นดอนแคน ต าบลทุ่งกลุา ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,435,100                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้นชมุชน 5 โซนใตพ้ฒันา  เทศบาล

ต าบลสุวรรณภูม ิอ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 11 บา้นหนองตอกแป้น ต าบลสระคู   องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,662,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 16 บา้นดอนพมิาน ต าบลสระคู  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระคู 

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,411,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองขมุเหลก็ ต าบลหว้ยหนิลาด ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 1,184,800                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 4 บา้นหนองแวง ต าบลหว้ยหนิลาด ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 1,184,800                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองพงัคี ต าบลหวัโทน   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัโทน

 อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,736,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นส าโรง ต าบลหวัโทน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัโทน 

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,593,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 13 บา้นทรายขาว ต าบลนาเมอืง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้  เทศบาลต าบลนาเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นคอกควาย ต าบลวงัหลวง  เทศบาลต าบลวงัหลวง อ าเภอเสล

ภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,201,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 11 บา้นท่าบ่อ ต าบลวงัหลวง  เทศบาลต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภูมิ แห่ง 1 3,081,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นโคกภูดนิ ต าบลเสลภูม ิ เทศบาลต าบลเสลภูม ิอ าเภอเสลภูมิ แห่ง 1 1,880,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 4 บา้นหนองส าราญ ต าบลหนองหลวง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,184,800                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นหนองยาง ต าบลหนองหลวง  เทศบาลต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,558,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นแจง้ ต าบลบา้นแจง้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแจง้ 

อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,179,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นท่าคอ้ ต าบลบา้นแจง้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแจง้ 

อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,179,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง ที่ต ัง้หลงัวดัปจัจฉิมบา้นดู่ หมู่ที่ 1 บา้นดู่ ต าบลบา้นดู่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,623,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 6,232,100                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 6,232,100                 
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งบอดุหนุน 6,232,100                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,232,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 6,232,100                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แมด 

เทศบาลต าบลเชยีงขวญั อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศรี

จนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเขอืง อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงพกิลุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนวเิวก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโพธิ์

ศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลบัพลา อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไผ่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมูมน้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

หงษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงครัง่

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัแจ่มอารมณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงครัง่ใหญ่ อ าเภอเกษตรวสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

ออ้ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ออ้ม อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

แคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฝาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืงบวั 

เทศบาลต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอุ่ม

เม่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่หลวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเจริญ

ศิลป์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อารมณ์ (กู่) เทศบาลต าบลกู่กาสงิห ์อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ไตรตรึงษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่กาสงิห ์อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักลาง 

เทศบาลต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโพน

งอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ขี้เหลก็ซา้ยดอนแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงิหโ์คก อ าเภอเกษตรวสิยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกลา่ม 

เทศบาลต าบลโคกลา่ม อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดงกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอจตุร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

แดง เทศบาลต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงยาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่นอ้ย อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ใส 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ใส อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นร่อง

ค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสงัข ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไม ้

ลา่ว เทศบาลต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลิ้นฟ้า 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

เกษรตันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขา่ใหญ่ 

เทศบาลต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอน้ 

เทศบาลต าบลหวัชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนมอญ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลองีอ่ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลจตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลจตุรพกัตรพมิาน อ าเภอจตุรพกัตร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแคน

 เทศบาลต าบลจงัหาร อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองตอ เทศบาลต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั

รอง เทศบาลต าบลดนิด า อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วงน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปาฝา อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเทวา

พทิกัษ ์บา้นคางฮงุ เทศบาลต าบลผกัแวน่ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแจง้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงลาด อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวันายาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นแซงแหลมดนิแดนฯ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนชาติ อ าเภอจงัหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จานใต ้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งเขาหลวง อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ธาร

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะบา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต.เทอด

ไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเหลา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ อ าเภอทุ่งเขาหลวง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบงึงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึงาม อ าเภอทุ่งเขา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นธวชั

บุรี เทศบาลต าบลธงธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแต ้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลธวชับุรี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอีเ่ตี้ย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึนคร อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไพศาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพศาล อ าเภอธวชับุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นเมอืงนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองพอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นนิเวศน ์เทศบาลต าบลบา้นนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นประตูชยั เทศบาลต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นมะอ ึเทศบาลต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลอุ่มเมา้ เทศบาลต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขวาทุ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอธวชับุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลราชธานี องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชธานี อ าเภอธวชับุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บวัแดง 

(วดัสระปทุม) เทศบาลต าบลปทุมรตัต ์อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สม้โฮง

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลขี้เหลก็  อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วง-

หนองกลุา องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอกล า้ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนสงา่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสงา่ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โนนสวรรค ์เทศบาลต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบวัแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัแดง อ าเภอปทุม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ

การาม เทศบาลต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสระบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระบวั อ าเภอปทุม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสวน

ปอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุน า้ใส

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าไฮ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชานุ

วรรณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชานุวรรณ อ าเภอพนมไพร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองกงุนอ้ยหนองกงุใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วารีสวสัดิ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สระแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแกว้ อ าเภอพนมไพร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

แสนสุข บา้นท่าลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหวั

นา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองทพัไทย อ าเภอพนมไพร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล 3

 ฃวบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใหญ่ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        



55 / 186

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต.โพธิ์ชยั

 เทศบาลต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เฉลมิพระ

เกยีรติ 80 พรรษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โคกสวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสวา่ง อ าเภอพนมไพร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ศรีษะเกษ เทศบาลต าบลเชยีงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

มาลยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบงึ

บูรพา เทศบาลต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลอคัคะค า เทศบาลต าบลอคัคะค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นท่าเสยีว องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะอาด อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บวัค า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนโอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนโอง อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองตา

ไก ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตาไก ้อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพธิ์ศรี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลชยัวารี เทศบาลต าบลชยัวารี อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลค านาด ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลค านาด ีอ าเภอโพน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงกลาง 

เทศบาลต าบลโคกกกม่วง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองดง 

เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

แพง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาอดุม อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นงิ้ว 

เทศบาลต าบลโนนชยัศรี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

พรมสวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค ์อ าเภอโพนทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

รอ้ยตน้ เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

ทองหลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ศรีสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัม่วย

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสามคัคี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกดุ

สระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวา่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนชาด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จมุจงั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอุ่มเม่า อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โนนสวรรค ์เทศบาลต าบลโพนทอง (แวง) อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าหาดยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหาดยาว อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยางค า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงหมาก

ไฟ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชยั

มงคล (สามขา) เทศบาลต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโพนทราย เทศบาลต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สะอาด

สามคัคี เทศบาลต าบลชมสะอาด อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แวงหว้ยทราย เทศบาลต าบลชมุพร อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง 

เทศบาลต าบลบุ่งเลศิ อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคู่เมอืง

 เทศบาลต าบลเมยวด ีอ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แคนใหญ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนใหญ่ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เอื้ออาทร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าแย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโนนตาล เทศบาลต าบลโนนตาล อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปอภาร 

เทศบาลต าบลปอภาร อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เมอืงทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงทอง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แก่น

ทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แมต 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคาน

หกัโนนใหญ่ เทศบาลต าบลสแีกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ฝาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นคอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนรงั อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลขอนแก่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        



58 / 186

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงรอ้ยเอด็ เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต.หนอง

แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเหนือเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหนือเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัใตสู้ง

ยาง เทศบาลต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หนิ-ป่าแถม เทศบาลต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นผ า 

เทศบาลต าบลเมอืงสรวง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกกกงุ เทศบาลต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบาก 

เทศบาลต าบลบา้นบาก อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ไหล เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง  อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค่ายพล 

ร.6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู7่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเปลอืย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืง

เปลอืย อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เหลา่ลอ้ เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กลว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

น า้เงนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จาน-เตย 

เทศบาลต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นผื

อโป้ด องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสระ

โพนทอง เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

หวัโทนมติรภาพที่ 165 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัโทน อ าเภอสุวรรณ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสระคู(โรงเรียนโสภาพพทิยาภรณ์) องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นสองชัน้ เทศบาลต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสุวรรณภูม ิ(โรงเรียนดอนแฮดวทิยา) เทศบาลต าบลสุวรรณภูม ิ

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ยางเครือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ดอกไม ้เทศบาลต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเจริญ

อมัพวนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชา้งเผอืก องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้ค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณภูมิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัชา้ง อ าเภอสุวรรณ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองมะเหยีะ เทศบาลต าบลจ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เบญจ

คาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบ่อพนัขนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อพนัขนั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าไคร ้

เทศบาลต าบลเสลภูม ิอ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเหลา่

ไพรงาม เทศบาลต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสะ

ทอน-โนนยาง เทศบาลต าบลขวาว อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

กระตึบ เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่

สามคัคี เทศบาลต าบลนาแซง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเมอืง 

เทศบาลต าบลนาเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแห่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลงิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

แพง เทศบาลต าบลพรสวรรค ์อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

หนองผกัแวน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวาย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืงไพร

 เทศบาลต าบลเมอืงไพร อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกก

ทนั เทศบาลต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

จอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่นอ้ย อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมงคล

ชยัยาราม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางาม อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบงึเกลอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึเกลอื อ าเภอเสล ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

สามคัคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีวลิยั อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

สามพานประชาสรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสวา่ง อ าเภอหนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าหวัคู 

เทศบาลต าบลท่าสดีา อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองแข ้

ดง (องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึงาม) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึงาม 

อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกกลาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองค า

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองขุน่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

ชยัศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกโพธิ์ อ  าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองพอก เทศบาลต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิริ

แสงสวา่งเจริญธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอหนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่า

แสงจนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วาร-ีสสุีข

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเด่น

ราษฎร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สาวแห 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองฮ ีเทศบาลต าบลหนองฮ ีอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลขี้เหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลขี้เหลก็ อ าเภออาจ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชี

โหลน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแจง้ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลิ้น

ฟ้า องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโพนเมอืง 1 เทศบาลต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองฮาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มะกอก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหมืน่ถา่น อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโหรา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอบุล

พรทพิย ์เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

อนามยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเกษตรวสิยั เทศบาลต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลชยัวารี เทศบาลต าบลชยัวารี อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลทุ่งหลวง เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูม ิ

(เทศบาล 1) เทศบาลต าบลสุวรรณภูม ิอ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเมอืงไพร เทศบาลต าบลเมอืงไพร อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 57,244,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 57,244,000                
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งบอดุหนุน 57,244,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 57,244,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 56,294,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 56,294,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  เทศบาลต าบลจ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิ 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 าบลสุวรรณภูม ิอ าเภอสุวรรณ 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 าบลชยัวารี อ าเภอโพธิ์ชยั 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 าบลเชยีงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชยั 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 าบลปทุมรตัต ์อ าเภอปทุมรตัต ์ 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 าบลแสนสุข อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ย  เทศบาลต าบลพนมไพร อ าเภอ คนั 1 2,119,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนมไพร 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 าบลบา้นเขอืง 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 าบลจตุรพกัตรพมิาน 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 าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง คนั 1 2,400,000                    
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจ 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 าบลหนองขาม 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 าบลสงิหโ์คก อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบ ไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่

 105 กโิลวตัต ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั คนั 1 1,375,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  เทศบาลต าบลหนองฮ ีอ าเภอหนองฮ ี 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 าบลเมอืงสรวง อ าเภอเมอืงสรวง 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 าบลนาแซง อ าเภอเสลภูม ิ 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 าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ 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 าบลนาเมอืง อ าเภอเสลภูม ิ 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 าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ 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 าบลหนองใหญ่ 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 าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ 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 าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตร คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 652,149,800              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 563,777,000              

งบอดุหนุน 563,777,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 563,777,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 563,777,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร ์

(กึ่งคอนกรีต) ปิดผวิลาดยางแบบเคปซลี หมู่ที่ 17 บา้นสนามชยั - บา้น

ยางเฌอ ต าบลขี้เหลก็ กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,450 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 11,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ สาย 1 9,900,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร ์

(กึ่งคอนกรีต) ปิดผวิลาดยางแบบเคปซลี สายบา้นนาเมอืง - บา้นโจด 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลนาเมอืง 

อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 5,374,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร ์

(กึ่งคอนกรีต) ปิดผวิลาดยางแบบเคปซลี สายบา้นหนองหงส ์- บา้นลาด 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลนาเมอืง 

อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 5,375,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร ์

(กึ่งคอนกรีต) ปิดผวิลาดยางแบบเคปซลี หมู่ที่ 14 บา้นหนองแขน่ - บา้น

หนองนาหลา้ ต าบลโหรา กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,450 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 11,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่:  ซอ่มสรา้งผวิทางแบบลาดยางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.187-01 บา้นอีเ่มง้ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแวง -

 บา้นคูเมอืง ต าบลคูเมอืง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั สาย 1 3,725,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.187-07 บา้นหนองสระพงั หมู่ที่ 11 - บา้นหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบล

หนองแวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ สาย 1 9,607,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแบบลาดยางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลางทอ้งถิน่ รอ.ถ125-04 สายบา้นป่าสงัข ์หมู่ที่ 1 - บา้นร่องค า

 หมู่ที่ 3 ต าบลป่าสงัข ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,435 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสงัข ์อ าเภอ สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.21-004 สายทางเชือ่มบา้นโคกลา่ม หมู่ที่ 7,18 - บา้นหนองตอ หมู่

ที่ 9 ต าบลดงสงิห ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,183 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้ง

ขา้งละ 0.20 เมตร เทศบาลต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 5,526,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งและขยายผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.59-001 ช่วงบา้นจนัทรส์วา่ง - บา้นยางนอ้ย หมู่ที่

 5,7,8,10 ต าบลอุ่มเมา้ จ านวน 6 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,636 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 5,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.59-002 สายบา้นหนองหญา้หวาย - บา้นค าเจริญ (ช่วงบา้นเขยีว

ไพรวลัย ์- บา้นค าเจริญ) หมู่ที่ 13,15 ต าบลอุ่มเมา้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 

2,354 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างดนิขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาล สาย 1 6,071,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.70-001 สายบา้นดอนแคน หมู่ที่ 9 ไปบา้นหนองชา้ง หมู่ที่ 6 ต าบล

เขวาทุ่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอธวชับุรี สาย 1 1,085,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.70-002 สายบา้นหนองสว้ม หมู่ที่ 5 ไปรอยต่อต าบลราชธานี ต าบล

เขวาทุ่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอธวชับุรี สาย 1 580,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลางทอ้งถิน่ รอ.ถ.0001-01 สามแยกบา้นสม้โฮง หมู่ที่ 5 ถงึ

บา้นหนองม่วง หมู่ที่ 11 ต าบลโนนสวรรค ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,619 

เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัต ์ สาย 1 4,040,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลางทอ้งถิน่

 รอ.ถ.58-001 ทางเขา้ หมูที่ 3 บา้นพลิา ถนนสายเริ่มจากบริเวณทางเขา้

หมู่บา้นตรงถนนคอนกรีตเดมิ - ทางเขา้หมู่บา้น ต าบลขี้เหลก็ กวา้ง 5 

เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.30 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขี้เหลก็ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 2,298,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลางทอ้งถิน่ รอ.3001 สายบา้นโคกทม - บา้นดู่ใหญ่ หมู่ที่ 14 

ต าบลหนองแคน มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,212.50 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 3,469,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลางทอ้งถิน่ รอ.3170 สายบา้นฝายใหญ่ หมู่ที่ 13 - บา้นหนอง

บวัคู ต าบลหนองแคน จ านวน 5 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,800 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรตัต ์ สาย 1 7,109,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ รอ.ถ.37-002 สายบา้นหนอผอื-บา้นดอนแฮด หมู่ที่ 9 บา้นดอน

แฮด ต าบลโพธิ์ชยั กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร เทศบาลต าบลโพธิ์ชยั

 อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: บูรณะถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.1-0003 บา้นนางเตี้ย ต าบลค าไฮ - บา้นโพธิ์ชยั 

ต าบลโพธิ์ชยั จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 18,780 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัรอ้ยเอด็ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 5,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นดอนแดง 

ถงึหา้แยกพนสั หมู่ที่ 1, 13 ต าบลแสนสุข กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,300 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 3,621,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.8-0003 สายทางบา้นโนนใหญ่ หมู่ที่ 1 - บา้นโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 

ต าบลค าพองุ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชยั สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.113-08 สายทางแยกทางหลวงชนบท รอ.4079 - แยกทางหลวง

ชนบท รอ.4026 ต าบลบวัค า กวา้ง 5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวั สาย 1 1,799,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.91-08 สายทางแยกทางหลวงชนบท 3012 ช่วง กม.ที่ 13 บา้นปลา

คูณ - บา้นสวา่ง หมู่ที่ 9 บา้นปลาคูณ ต าบลท่าหาดยาว กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหาดยาว อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 6,244,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแบบลาดยางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.157-03 บา้นหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 (จากบา้น

หนองแสงทุ่ง-บา้นโนนสวรรค)์ ต าบลแวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร

 หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 8,244,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.72-002 สายบา้นค านาด ี- บา้นหนองขอนแก่น ช่วงบา้นหนอง

ขอนแก่น หมู่ที่ 2 - บา้นชมุแสงชยั หมู่ที่ 6 ต าบลค านาด ีกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค านาด ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 8,318,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.72-003 สายบา้นชมุแสงชยั หมู่ที่ 6 - บา้นสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 

ต าบลค านาด ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลค านาด ีอ าเภอ สาย 1 2,347,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

รอ.ถ.103-01 สายจากบา้นนาอดุม หมู่ที่ 14 ต าบลนาอดุม อ าเภอโพน

ทอง ไปแนวเขตต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชยั กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,823 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาอดุม อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 4,569,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

รอ.ถ.103-02 สายจากบา้นนาอดุม หมู่ที่ 14 ผ่านบา้นสีแ่ยก หมู่ที่ 10 

ต าบลนาอดุม ไปแนวเขตต าบลค านาด ีกวา้ง 5 เมตร ยาว 3,975 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาอดุม อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 9,788,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกสค์อนกรีต

 รหสัสายทาง รอ.ถ.128-002 สายบา้นนาสนีวล หมู่ที่ 6 - บา้นหนอง

หิ่งหาย หมู่ที่ 4 ต าบลพรมสวรรค ์มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,676 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค ์อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 7,744,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแบบลาดยางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.2080 สายบา้นโคกก่ง - บา้นพรมสวรรค ์(เริ่ม

จากสามแยกหนองตานาคบา้นวารีสวสัดิ์ หมู่ที่ 7 - ที่นานายประสาน สมั

พนัธุ ์หมู่ที่ 4) ต าบลพรมสวรรค ์มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 22,736 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค ์อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 9,998,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.155-01 สายบา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 2 - บา้นกดุก่วง หมู่ที่ 4ต าบล

วงัสามคัคี กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่

ทาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสามคัคี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 6,599,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.155-2 สายทางบา้นวงัม่วยใต ้- บา้นหนองขุน่ หมู่ที่ 3 บา้นวงัม่วย

ใต ้ต าบลวงัสามคัคี กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอ้มไหลท่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสามคัคี อ าเภอโพนทอง สาย 1 5,279,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแบบแอสฟลัตต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.29-007 สายสามแยกบา้นโนนเหลีย่ม (คุม้

เหลา่กา) - บา้นโนนเหลีย่ม หมู่ที่ 6 ต าบลโนนตาล กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,650 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร เทศบาลต าบลโนนตาล สาย 1 3,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต  

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.29-004 สายแยกทางหลวงหมายเลข 215 - 

บา้นโนนเหลีย่ม (คุม้เหลา่กา) ต าบลโนนตาล มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,780 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลโนนตาล อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 3,216,000                    

รายการระดบัที2่: ถมดนิและก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.173-02 สายเชือ่มหมู่บา้นเปลอืยนอ้ย หมู่ที่ 13 - 

บา้นคานหกั หมู่ที่ 11 ต าบลสแีกว้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 822 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลสแีกว้ สาย 1 2,430,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.173-10 สายเชือ่มหมู่บา้นสแีกว้ หมู่ที่ 5 - บา้นหนองตุ หมู่ที่ 12 

ต าบลสแีกว้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลสแีกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ สาย 1 3,405,000                    



68 / 186

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแบบลาดยางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต  

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.100-02 สายบา้นนาโพธิ์ หมู่ที่ 1- บา้นดอนไฮ

 หมู่ที่ 5 ต าบลนาโพธิ์ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,600 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 6,870,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.160-01 สายบา้นก่อ หมู่ 13 - บา้นศรีสมเด็จ หมู่ที่ 10 ต าบลศรี

สมเด็จ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,935 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ สาย 1 6,413,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.160-05 ถนนสายแยกบา้นโคกขา่ หมู่ที่ 5 - บา้นพมิพพ์ฒันา หมู่ที่

 1 ต าบลศรีสมเด็จ กวา้ง 5 เมตร ยาว 655 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรี สาย 1 1,843,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.149-02 สายบา้นเมอืงเก่า หมู่ที่ 7 - บา้นดง

เมอืง หมู่ที่ 5 ต าบลเมอืงเปือย จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

7,100 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเปลอืย อ าเภอศรี สาย 1 1,893,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.84-02 สายบา้นเปลือ่ย หมู่ที่ 8 ไปบา้นไร่ หมู่ที่ 2 ต าบลดอกไม ้

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

ละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 3,443,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งเสริมผวิจราจรแบบลาดยางแอสฟลัตต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.84-01 สายบา้นโคก - บา้นยางเลงิ 

จากบา้นเปลอืย หมู่ที่ 8 ,บา้นคอ้ หมู่ที่ 10 , บา้นโคก หมู่ที่ 9 ต าบล

ดอกไม ้กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบล สาย 1 6,145,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ รอ.ถ.48-002 สายรอบเมอืง หมู่ที่ 2 ต าบลสระคู เริ่มตน้จาก

แยกถนนประสานเมอืง สิ้นสุดแยกถนนราษฎรเ์จริญ กวา้ง 8 เมตร ยาว 

653 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้และบ่อพกัคอนกรีต

เสริมเหลก็ เทศบาลต าบลสุสรรณภูม ิอ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 8,519,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.48-004 ถนนประดษิฐย์ทุธการ หมู่ที่ 4 เริ่มตน้จาก

แยกดวงเจริญ สิ้นสุดโรงเรียนกระดิ่งทอง ต าบลสระคู มพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 4,650 ตารางเมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้และบ่อพกัคอนกรีตเสริม

เหลก็ เทศบาลต าบลสุสรรณภูม ิอ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 9,982,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.94-001 สายจากบา้นหนองหูลงิ หมู่ที่ 5 - บา้นหวา่น หมู่ที่ 4 

ต าบลทุ่งศรีเมอืง กวา้ง 6 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีเมอืง สาย 1 1,719,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.94-003 สายบา้นดอนก่อ หมู่ที่ 9 - บา้นแสบง หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งศรี

เมอืง กวา้ง 6 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณภูมิ สาย 1 1,719,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.112002 สายบา้นแคน ไปบา้นโคกฮงั หมู่ที่ 3 บา้นหนองหูลงินอ้ย 

ต าบลบ่อพนัขนั กวา้ง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อพนัขนั อ าเภอ สาย 1 1,709,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นขี้เหลก็ 

หมูที่ 2 - บา้นใหม่โพธิ์ชยั หมู่ที่ 10 ต าบลหว้ยหนิลาด กวา้ง 5 เมตร ยาว

 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 2,870,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นเหลา่ 

หมูที่ 7 - บา้นหนองสมิ เขตต าบลเมอืงทุ่ง ต าบลหว้ยหนิลาด กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั สาย 1 2,870,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.195-03 สายบา้นหนองยางนอ้ย หมู่ที่ 10 ถงึบา้นล าโกน หมู่ที่ 7 

ต าบลหวัชา้ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.25 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัชา้ง อ าเภอ สาย 1 1,760,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.19601 สายบา้นหวัโทน - บา้นตากแดด 

ต าบลหวัโทน จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,186 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัโทน อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 5,840,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เริ่มจากหนา้หอพกั

ร่มอนิทนินท ์ถงึสามแยกขา้งโรงแรมกรีนววิ หมู่ที่ 14 บา้นเหลา่ไพรงาม 

ต าบลเกาะแกว้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,941 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ สาย 1 5,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.001 เริ่มตน้จากสามแยกทางหลวงหมายเลข 2044 รอ้ยเอด็ - โพน

ทอง ไปทางทศิตะวนัออก หมู่ที่ 14 บา้นเหลา่ไพรงาม ต าบลเกาะแกว้ 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,616 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 6,235,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.26-004 สายบา้นหนองสมิ-บา้น

นาแซง จากบา้นไค่นุ่นหนองบวับาน หมู่ที่ 5 - บา้นบุ่งเบา้หว้ยเจริญ หมู่ที่

 4,8 ต าบลนาแซง จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,950 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลนาแซง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 2,608,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.26-003 สายสนามควาย-

โรงเรียนบา้นนาแซง บา้นใหม่สามคัคีพฒันา หมู่ที่ 12 ต าบลนาแซง กวา้ง

 6 เมตร ยาว 1,280 เมตร เทศบาลต าบลนาแซง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั สาย 1 2,878,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

รอ.ถ.36003 สายบา้นสะอาดนาด ีหมู่ที่ 1 ต าบลพรสวรรค ์- บา้นหนอง

ผอื ต าบลพรมสวรรค ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลพรสวรรค ์อ าเภอเสลภูม ิ สาย 1 2,631,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.36002 สายบา้นนาแพง - บา้นนาค า หมู่ที่ 6 บา้นนาแพง ต าบล

พรสวรรค ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลพรสวรรค ์อ าเภอเสลภูม ิ สาย 1 3,727,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.42-008 สายบา้นเมอืงไพร - บา้นป่าข ีหมู่ที่ 3 บา้นเมอืงไพร ต าบล

เมอืงไพร กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ขนาด 0.44 เมตร จ านวน 

36 ท่อน เทศบาลต าบลเมอืงไพร อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 4,759,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลางทอ้งถิน่ รอ.ถ.42-001 สายบา้นตาลม หมู่ที่ 10 - บา้นโนนค า หมู่ที่ 

14 ต าบลเมอืงไพร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,332 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1

 เมตร เทศบาลต าบลเมอืงไพร อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 8,382,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.46-001 สายบา้นคอกควาย - บา้นโจด หมู่ที่ 2 บา้นโคกควาย 

ต าบลวงัหลวง กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภูม ิ สาย 1 1,760,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.46-002 บา้นหนองเทา หมู่ที่ 13 ต าบลวงัหลวง กวา้ง 4 เมตร ยาว 

850 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั สาย 1 1,650,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแบบลาดยางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.101-01 บา้นแห่ - บา้นส าโรง ต าบลนาเลงิ 

จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 21,480 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาเลงิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 9,920,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.159-01 สายบา้นโพนสวา่ง - บา้นหนองบุ่ง หมู่ที่ 5 บา้นโพนสวา่ง 

ต าบลศรีวลิยั กวา้ง 5 เมตร ยาว 777 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีวลิยั อ าเภอ สาย 1 1,850,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.159-02 สายบา้นโสกเตยศรีวลิยั - บา้นโนนชยัศรี หมู่ที่ 6 บา้นศรี

วลิยั ต าบลศรีวลิยั กวา้ง 6 เมตร ยาว 463 เมตร หนา 0.10 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีวลิยั อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 993,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.198-01 สายบา้นหนองจอก หมู่ที่ 5 ต าบลเหลา่นอ้ย ถงึวดัป่าบา้น

สเีสยีด ต าบลศรีวลิยั กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่นอ้ย สาย 1 9,825,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.23002 สายบา้นค าหวัคู - บา้นคูเมอืง หมู่ที่ 6 บา้นค าหวัคู ต าบล

ท่าสดีา กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,695 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลท่าสดีา อ าเภอหนองพอก จงัหวดั สาย 1 7,916,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.23004 สายบา้นค าหวัคู - บา้นท่าทรพัยเ์จริญ หมู่ที่ 6 บา้นค าหวัคู

 ต าบลท่าสดีา กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,085 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลท่าสดีา อ าเภอหนองพอก สาย 1 7,374,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.153-02 สายบา้นมอกกแดง - บา้นหนองเมก็ จาก รพสต.กดุขุน่ - 

โนนพระ หมู่ที่ 11 บา้นกดุนาด ีต าบลรอบเมอืง กวา้ง 6 เมตร ยาว 515 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 1,818,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ รอ.ถ.87002 สายบา้นวารีเกษม - บา้นหนองไศล ช่วงบา้นหนอง

บวัแดง หมู่ที่ 6 - ทางเชือ่มถนน ทช.รอ.3004 ต าบลดูกอึง่ จ านวน 2 ช่วง

 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,614 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู สาย 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร ์(กึ่ง

คอนกรีต) ลาดยางเคพซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.87005 สายทาง

บา้นหนองบวัแดง - บา้นศรีเจริญ ช่วงบา้นหนองบวัแดง หมู่ที่ 6 - บา้นศรี

เจริญ หมู่ที่ 11 ต าบลดูกอึง่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,980 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 9,020,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.11610 สายบา้นกดุเขยีว - บา้นหวันา หมู่ที่ 2 บา้นกดุเขยีว ต าบล

บา้นแจง้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,315 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแจง้ อ าเภออาจ สาย 1 3,657,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.11603 สายบา้นกดุเขยีว - บา้นแจง้ หมู่ที่ 2 บา้นกดุเขยีว ต าบล

บา้นแจง้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแจง้ อ าเภออาจ สาย 1 2,226,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.200-03 สายบา้นน า้เงนิ - บา้นแคน (ช่วงบา้นน า้เงนิ หมู่ที่ 1 ไป

บา้นหนองเสอื) ต าบลโหรา กวา้ง 6 เมตร ยาว 210 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโหรา อ าเภออาจ สาย 1 680,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รอ.ถ.200-01 สายบา้นโนนตูม-บา้นหนองม่วงสม้ (ช่วงบา้นหนองม่วงสม้ 

ไปบา้นยางเฌอ) หมู่ที่ 7 ต าบลโหรา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,170 เมตร 

ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโหรา สาย 1 3,770,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นคอ้ชา หมู่ที่ 

11 ถงึ บา้นนาแพง หมู่ที่ 1 ต าบลบงึงาม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,730 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบงึงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 4,469,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหว้ยสนุก 

หมู่ที่ 1 จากโรงสชีมุชน ถงึแยกไปบา้นนาค า ต าบลเหลา่ กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 812 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นคางฮงุ หมู่ที่ 5 

ต าบลธวชับุรี - บา้นยางนอ้ย ต าบลอุ่มเมา้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,517 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลธวชับุรี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 3,179,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบ่อขยะ - 

บา้นหนองศรีทอง หมู่ที่ 11 ต าบลโพธิ์ชยั กวา้ง 6 เมตร ยาว 890 เมตร 

เทศบาลต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 2,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากบา้นโนนศิลา หมู่

ที่ 6 - ไปบา้นดอนค า หมู่ที่ 9 ต าบลค าไฮ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร

 ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าไฮ อ าเภอพนม สาย 1 7,441,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนจกิ หมู่ที่

 6 ไปบา้นขยอม ต าบลนานวล กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.15

 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นานวล อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 9,641,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เชือ่มระหวา่งหมู่บา้น 

หมู่ที่ 8 บา้นโพธิ์ศรี - สามแยกทางหลวงชนบท (เจริญศิลป์ - หนองทพั

ไทย) ต าบลสระแกว้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแกว้ สาย 1 1,654,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายบา้น

หนองอึง่ไปบา้นหนองตาไก ้(ถนนศรีเมอืงพฒันา) ต าบลเชยีงใหม่ มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,240 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเชยีงใหม่ อ าเภอโพธิ์ สาย 1 9,234,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกสค์อนกรีต 

แยกทางหลวงชนบท รอ.4026 - โรงเรียนชมุชนบวัค า บา้นบวัต าใต ้หมู่ที่

 8 ต าบลบวัค า กวา้ง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบวัค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 1,961,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโคกกกม่วง 

หมู่ที่ 1 ต าบลโคกกกม่วง - บา้นนาสนีวล ต าบลพรมสวรรค ์กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.15 

เมตร เทศบาลต าบลโคกกกม่วง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 6,182,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมทางหลวงทอ้งถิน่ ถนนริมคลองคู

เมอืงรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

36,028 ตารางเมตร พรอ้มบ่อพกั จ านวน 340 บ่อ เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ สาย 1 9,996,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หนองน า้โนนท าเล 

หมู่ที่ 4 บา้นเหลา่ใหญ่ ต าบลโพธิ์ทอง กวา้ง 4 เมเตร ยาว 500 เมตร 

หนา 0.50 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.20 เมตร เทศบาลต าบลโพธิ์

ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 1,052,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต สายแยก

ทางหลวงหมายเลข 2045 บา้นหนองคูโคก หมู่ 3 - บา้นหนองขมุดนิ หมู่

ที่ 9 ต าบลหนองแวงควง กวา้ง 6 เมตร ยาว 485 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ สาย 1 1,550,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนปทัมานนท ์(ขา้ง

วทิยาลยัเทคนิคสุวรรณภูม)ิ - บา้นสม้โฮง หมู่ที่ 7 ต าบลหนิกอง กวา้ง 5 

เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร เทศบาลต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นสุขสวสัดิ์ หมู่ที่ 8

 ต าบลบ่อพนัขนั (จากสายบา้นสุขสวสัดิ์ ไปบา้นหา้งหวา้) กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อพนัขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 4,345,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นส าราญ หมู่ที่

 6 ถงึบา้นหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลหวัชา้ง กวา้ง 4 เมตร ยาว 320 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.25 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัชา้ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 660,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองงู - 

บา้นหนองแดง หมู่ที่ 6 บา้นหนองงู ต าบลหนองหลวง จ านวน 2 ช่วง มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,680 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองหลวง สาย 1 8,059,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนาทม - บา้น

โนนสวรรค ์หมู่ที่ 10 บา้นนาทม ต าบลภูเงนิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 2,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟนัติกคอนกรีต  

สายบา้นกกตาล หมู่ที่ 3 - บา้นหนองบก หมู่ที่ 2 ต าบลหนองขุน่ใหญ่ มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,500 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 5,050,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางเคปซลี สาย อบจ.รอ 

1057 บา้นหนองแคน ต าบลหนองแคน - บา้นโพนสูง ต าบลโพนสูง 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 21,600 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัรอ้ยเอด็ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 8,570,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางแบบแอสฟลัตค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.91-004 สายทางแยกทางหลวงชนบท 3012 

(ขา้งโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววทิยา) - สะพานสามสมัพนัธ ์หมู่ที่ 4 บา้น

ศรีโพนทอง ต าบลท่าหาดยาว กวา้ง 6 เมตร ยาว 841 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหาดยาว สาย 1 5,180,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางเคปซลี สายบา้นสองชัน้ -

 บา้นหนิกอง ต าบลหนิกอง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 4,754,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีตทบัผวิจราจรเดมิ

ถนนประชาสามคัคี ซอย 1 หมู่ที่ 1 บา้นเกษตรวสิยั ต าบลเกษตรวสิยั 

ถนนที่มยีางธรรมชาติเป็นส่วนผสม กวา้ง 6 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,390 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

เกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 1,440,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีตทบัผวิจราจรเดมิ

สายกลางเมอืง (ช่วงจากสีแ่ยกถนนเทพลลีาฯ ถงึสามแยกถนนสงัขศิลาฯ)

 หมู่ที่ 1 บา้นเกษตรวสิยั ต าบลเกษตรวสิยั กวา้ง 6 เมตร ยาว 700 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,200 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 1,785,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรแอสฟลัตต์ิกรหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ รอ.ถ.44-005 สายเมอืงหงส ์- โคกชาด บา้นโคกกลาง หมู่ 5 

ต าบลเมอืงหงส ์หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,080 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 3,220,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.45-0004 บา้นสวนมอญ หมู่ที่ 3 ต าบล

ลิ้นฟ้า - บา้นต าแย ต าบลโพธิ์ชยั กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,865 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกวา่ 7,460 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 3,410,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.45-0003 สายบา้นลิ้นฟ้า หมู่ 1,2 ต าบล

ลิ้นฟ้า - บา้นหนองเหลา่ ต าบลประชาพฒันา กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,240 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,200 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 5,054,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางลาดยางเคปซลี บา้นป่าสงัข ์หมู่ที่ 1  

ต าบลป่าสงัข ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,060 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสงัข ์

อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตค์อนกรีต บา้นดงเมอืงจอก 

หมู่ที่ 8 - บา้นส าโรง หมู่ที่ 7 ต าบลศรีโคตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

4,980 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตร สาย 1 1,960,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัต ์ถนนสายตะวนัตกบา้นดง

เมอืงจอก หมู่ที่ 8 ต าบลศรีโคตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,250 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดั สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต สายบา้นองีอ่ง ไป

บา้นหนองตอ หมู่ที่ 3 บา้นองีอ่ง ต าบลองีอ่ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 210 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,260 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลองีอ่ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต สายภายในบา้น

หนองหน่อง หมู่ที่ 9 ต าบลองีอ่ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.04

 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,260 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลองีอ่ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิเคปซลี ถนนรอ้ยเอด็ - อาจ

สามารถ (กม.ที2่0) บา้นโนนตงัหมอง หมู่ที่ 10 เชือ่มต่อไปยงัต าบลเหลา่ 

ต าบลเมอืงนอ้ย มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 3,800,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัต ์เริ่มตน้จากถนนลาดยางสาย

รอ้ยเอด็ - อาจสามารถ (ช่วง กม.7) ถงึบา้นอดุม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองไผ่ 

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกว ่8,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 4,560,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต เริ่มถนนสีเ่ลน

 - สะพานขา้มบา้นนาเลา - บา้นสะอาดไชยศรี ต าบลอคัคะค า จ านวน 2 

ช่วง มพีื้นที่ด  าเนินไม่นอ้ยกวา่ 9,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลอคัคะค า

 อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 6,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต เริ่มจากเขต 

อบต.ขามเป้ีย - หนา้ ทต.อคัคะค า ต าบลอคัคะค า กวา้ง 8 เมตร ยาว 

2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,800 ตารางเมตร

 เทศบาลต าบลอคัคะค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางแบบพาราสเลอรร์ี่ซลี รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ.38-002 จากทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 2086 ถงึ

ศาลหลกัเมอืง หมู่ที่ 8, 9 ต าบบโพนทราย มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,900 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 2,395,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รอ.ถ157-01 สายถนนอ าเภอโพนทอง - อ าเภอกฉิุนารายณ์

 - บา้นทุ่งแสงทอง 1 หมู่ 12 ต าบลแวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 25,000 เมตร

 หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร เทศบาล สาย 1 6,553,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต สายบา้นปอภาร 

ไปต าบลสวนจกิ ต าบลปอภาร กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04

 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,800 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลปอภาร อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 5,540,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิทางแอสฟลัต ์สายทางบา้นหนองจกิ 

หมู่ที่ 12 - บา้นโคกสูง หมู่ที่ 13 ต าบลดงลาน กวา้ง 4 เมตร ยาว 800 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือไม่พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,200 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 1,288,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตค์อนกรีต สายทางบา้นหนอง

จกิ หมู่ที่ 12 - บา้นหนองใหญ่ ต าบลดงลาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 4,533,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทค์อนกรีต เริ่มจากทางหลวง 

215 - บา้นโนนส ัน้ หมู่ที่ 3 ต าบลโนนรงั  กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร

 หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 10,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนรงั อ าเภอเมอืง สาย 1 7,180,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทค์อนกรีต เริ่มจากทางหลวง 

215 - บา้นหนิต ัง้หมู่ที่ 4 ต าบลโนนรงั  กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

9,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนรงั อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ สาย 1 6,290,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทค์อนกรีต จากแยก ทช.รอ.

3033 กม.ที่ 6 บา้นเมอืงทอง หมู่ที่ 2 ต าบลเมอืงทอง - เขตบา้นหนอง

โพ่น  หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,680 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเมอืงทอง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 3,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ รอ.ถ.166-03 สายบา้นหนองคูค า ไป อ าเภอศรีสมเด็จ หมู่ที่ 9 

บา้นหนองคูค า ต าบลสวนจกิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,170 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ รอ.ถ.166-04 สายบา้นหนองแวงยาว ไปบา้นนหองไฮ หมู่ที่ 3 

บา้นหนองไฮ ต าบลสวนจกิ  กวา้ง 4 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,220 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตค์อนกรีต รหสัสายทาง อบจ.

รอ.1031 บา้นนากระตึบ - บา้นหนองเมก็ ต าบลท่าม่วง หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 3,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั สาย 1 2,280,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต บา้นหนองแคน

 หมู่ที่ 2 - บา้นหนองส าราญ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหลวง กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,375 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแคพซลี สายบา้นหนองแวงดง 

หมู่ที่ 2 ต าบลบงึงาม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,220 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 7,320 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึงาม อ าเภอหนอง สาย 1 2,540,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแคพซลี สายบา้นโคกกลาง - บา้น

โนนมาล ี(ช่วงที่ 1) ต าบลผาน า้ยอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,400 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 26,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลผา

น า้ยอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ สาย 1 8,100,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 68,120,700                

งบอดุหนุน 68,120,700                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,120,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 68,120,700                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 14,443,100                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองผกัตบ เทศบาลต าบล

บา้นบาก อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัใตสู้งยาง เทศบาลต าบลคูเมอืง

 อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่าแดง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดู่นอ้ย อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาใหญ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองคูบอน เทศบาลต าบล

โคกลา่ม อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้นยางเครือ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระบวั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระบวั อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 17,290,000                   
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลกู่กาสงิห ์เทศบาล

ต าบลกู่กาสงิห ์อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้ใสองคก์ารบริหารส่วนต าบล

น า้ใส อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลเชยีงขวญั (รวมศูนย)์ 

เทศบาลต าบลเชยีงขวญั อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลวารีสวสัดิ์ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแสนสุข บา้นท่าลาด องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลอคัคะค า เทศบาล

ต าบลอคัคะค า อ าเภอโพธชิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสายแสงเทศบาลต าบลท่าสดีา 

อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 36,387,600                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

แวง (รวมศูนย)์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจตุรพกัตรพมิาน 

เทศบาลต าบลจตุรพกัตรพมิาน อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลปาฝา 

(รวมศูนย)์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปาฝา อ าเภอจงัหาร จงัหวดั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลผกัแวน่ (รวมศูนย)์ 

เทศบาลต าบลผกัแวน่ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแจง้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลม่วงลาด อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

แคน (รวมศูนย)์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรตัต์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลโพธิ์ชยั เทศบาล

ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร  จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัค า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,032,300                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยอ์บรมก่อนเกณฑใ์นวดัโพธิ์รอ้ยตน้ (รวมศูนย)์ 

เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนาอดุม (รวมศูนย)์ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาอดุม อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งศรี

เมอืง (รวมศูนย)์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองพอก 

เทศบาลต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลชยัวารี เทศบาลต าบลชยั

วารี อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 14,047,000                

งบอดุหนุน 14,047,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,047,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 14,047,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าลาด 

หมู่ที่ 9 ต าบลม่วงลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงลาด อ าเภอจงัหาร แห่ง 1 944,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดอนวเิวก 

หมู่ที่ 4,3 ต าบลพระธาตุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีง แห่ง 1 991,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นฝายใหญ่ 

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแคน อ าเภอ

ปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,219,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า ส าโรง 2 หมู่ที่

 1,2,8,10 ต าบลค าไฮ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร แห่ง 1 1,252,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า ค าไฮ 2 หมู่ที่ 

1,2,10,7 ต าบลค าไฮ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร แห่ง 1 2,004,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหงษท์อง 

หมู่ที่ 8 ต าบลแสนสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าวารี หมู่

ที่ 10 ต าบลแสนสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร แห่ง 1 4,495,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นงิ้ว หมู่ที่ 7

 ต าบลโนนชยัศรี เทศบาลต าบลโนนชยัศรี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโสกแสง 

หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะแกว้ เทศบาลต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 1,030,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,871,600                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,871,600                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 285,000                   

งบลงทนุ 285,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 285,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ (ชาย - หญงิ) ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั แห่ง 1 285,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,586,600                 

งบลงทนุ 1,586,600                 

ครุภณัฑ์ 1,586,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,586,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 13 208,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 12 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั เครื่อง 6 34,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 21 231,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 21 79,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 25 725,000                      

กระทรวงยตุธิรรม 3,970,600                 

กรมคุมประพฤติ 484,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 484,700                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 484,700                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 484,700                   

งบลงทนุ 484,700                   

ครุภณัฑ์ 164,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 75,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป. พนั 16 ต าบล

โพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ป. พนั 16 ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: พดัลมติดเพดาน 16 น้ิว ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป. พนั 16 

ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 10 12,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจรติดเพดาน 18 น้ิว ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป. พนั

 16 ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 10 14,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 62,000                        



79 / 186

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยว์วิฒัน์

พลเมอืง ป. พนั 16   ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ดื่ม  ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป. พนั 16  ต าบล

โพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊  ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป. พนั 16   ต าบลโพธิ์สยั 

อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เตา 2 20,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 26,900                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนัง่ ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป. พนั 16 ต าบลโพธิ์

สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ป. พนั 16   ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 320,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้-หอ้งสุขา ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป.พนั 16 

ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 112,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 208,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงนอน ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป.พนั 16  

ต าบลโพธิ์สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 208,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 174,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 174,400                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 174,400                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 174,400                   

งบลงทนุ 174,400                   

ครุภณัฑ์ 174,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 139,400                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 3 58,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 6 48,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 3,311,500                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 183,400                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 183,400                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 183,400                   
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งบลงทนุ 183,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 183,400                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 183,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโครงหลงัคาโรงงานฝึกวชิาชพีแดนหญงิ เรือนจ า

จงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ งาน 1 183,400                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,868,300                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,868,300                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,868,300                 

งบลงทนุ 2,868,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,868,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,868,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,868,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 259,800                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 259,800                   

ยกระดบัการดูแลผูต้อ้งขงัหญิง ตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 39,800                     

งบลงทนุ 39,800                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,800                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 39,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝ้าเพดานภายในเรือนนอนหญงิ เรือนจ าจงัหวดั

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ งาน 1 39,800                        

ควบคุมผูต้อ้งขงั 220,000                   

งบลงทนุ 220,000                   

ครุภณัฑ์ 220,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 220,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 6 ช่อง เรือนจ า

จงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 40 220,000                      

กระทรวงแรงงำน 2,413,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 135,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 135,100                   

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 135,100                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 135,100                   

งบลงทนุ 135,100                   

ครุภณัฑ์ 135,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลใน ชดุ 3 110,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  ส านกังานแรงงานจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 4 17,200                        
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กรมการจดัหางาน 1,550,700                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 308,400                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

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 814,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 814,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่:   รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัรอ้ยเอด็  

ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 428,300                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     
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งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 371,700                   

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 358,200                   

งบด าเนินงาน 358,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 355,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 352,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 352,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 727,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 727,200                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 18,500                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 18,500                     

งบลงทนุ 18,500                     

ครุภณัฑ์ 18,500                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 18,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนพรอ้มล าโพงและเครื่องขยายเสยีง ของ 

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 18,500                        
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สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 708,700                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 658,700                   

งบลงทนุ 658,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 658,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 658,700                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคารและหอ้งประชมุส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัรอ้ยเอด็ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ งาน 1 658,700                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 19,013,200                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 388,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 388,600                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 388,600                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 184,200                   

งบลงทนุ 184,200                   

ครุภณัฑ์ 184,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 136,200                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 36,200                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้ไฟฟ้า คูลเลอร ์21 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 33,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 33,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 204,400                   

งบลงทนุ 204,400                   

ครุภณัฑ์ 204,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 204,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 1 19,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 1 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผลพรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 3 74,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 15,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 9,000                         

กรมศิลปากร 23,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 23,000                     

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 23,000                     

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 23,000                     

งบลงทนุ 23,000                     

ครุภณัฑ์ 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ รอ้ยเอด็  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 18,601,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 18,601,600                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 18,601,600                

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 11,024,400                

งบลงทนุ 11,024,400                

ครุภณัฑ์ 8,072,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร 2 บาน วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 5 40,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์และสารเคม ีวทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 5 40,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัขยะแบบแยกประเภท วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงเคลือ่นที่ พรอ้มมกิสแ์ละไมค ์วทิยาลยั

นาฏศิลปรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 40,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 235,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องเลน่ ดวีดีแีบบเคลือ่นที่ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ 

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุประกาศเสยีงตามสาย วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 85,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 63,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยยนตพ์รอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 7,000                         

รายการระดบัที1่:  ตูช้าจทแ์บตเตอรี่ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตนั วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุบลอ็กลมพรอ้มชดุน็อต วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: ปัม้อดัฉีดน า้แรงดนัสูง  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 10,000                        

ครุภณัฑด์นตรี 6,038,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์ขยายพณิ   วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 4 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์ขยายพณิเบส วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 4 100,000                      

รายการระดบัที1่:  ป่ีมอญไมช้งิชนัอยา่งด ีวทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เลา 2 5,000                         

รายการระดบัที1่:  ระนาดเอก รางประกอบเรซิน่เดนิขอบตลอดรางไมช้งิชนั

พรอ้มผนืไมช้งิชนัคดัพเิศษ  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ระนาดทุม้ รางประกอบเรซิน่เดนิขอบตลอดรางไมช้งิชนั

พรอ้มผนืไมไ้ผ่บงคดัพเิศษ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: กลองแขกไมช้งิชนัคดัพเิศษ  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ คู่ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: กระจงัโหม่งพรอ้มลูกโหม่ง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: โทนชาตรีไมข้นุน วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ คู่ 2 14,000                        
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รายการระดบัที1่: กลองตุก๊(กลองชาตร)ีไมข้นุน/ไมก้า้มปู วทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ คู่ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: กลองสองหนา้ไมข้นุนคดัอยา่งด ีวทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: กลองยาวไทยหนา้ 10 น้ิวไมข้นุน  วทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 10 15,000                        

รายการระดบัที1่: กลองจนีไมข้นุน วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ต ัง้เครื่องดนตรีวงป่ีพาทยม์อญไมส้กัเดนิขอบทอง

เปอรเ์ซน็ต ์วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งคู่  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ออรเ์ครสตรา้เบล(Orchestral Bells) วทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: มาริมบา(Marimba) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ไซโลโฟน(Xylophone) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ไทรแองเกลิ(Triangle) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: มาลาคสั(Maracas) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 1,000                         

รายการระดบัที1่: คาบาซา (Cabaza) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: กลองทมิพานี(Timpani) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: กลองบองโกและกลองคองกา้Bongos  &  Conga 

วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: คาวเบล(Cowbells)  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ไวบราโฟน(Vibraphone) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ทูบา  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่:  อเิลคทริคเปียโน(Electric Piano) วทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 7 300,000                      

รายการระดบัที1่: อปัไลทเ์ปียโน(Paino Upright) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: กตีา้ร ์คลาสสกิ  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: ไวโอลนี  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 20 700,000                      

รายการระดบัที1่: คาริเน็ต  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 5 250,000                      

รายการระดบัที1่: บาริโทนแซกโซโฟน  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: วโิอลา วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 10 500,000                      
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รายการระดบัที1่: กลองชดุไฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 223,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน วทิยาลยันาฏ

ศิลปรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 5 175,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอลทศนิยม 2 ต าแหน่ง วทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่:  แบบจ าลองอะตอม วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 3 10,500                        

รายการระดบัที1่: ถาดคลืน่น า้  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 10,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,348,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุยนืเครื่องละครพระ พรอ้มเครื่องประดบั ศิราภรณ์ 

และอปุกรณ์ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ชดุ 4 220,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนสมมาน า้รอ้ยเอด็ ชาย 12 หญงิ 12  วทิยาลยันาฏ

ศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 24 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนหมากกับ๊แกบ๊ล  าเพลนิ ชาย 12 หญงิ 12 วทิยาลยั

นาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 24 384,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนสาละวนั ชาย 12 หญงิ 12 วทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 24 444,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,952,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้คอนกรีต วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 450,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,502,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการอาคารดนตรี วทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนนาฏศิลปไทย วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,552,000                    

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัอดุมศึกษา 6,783,000                 

งบลงทนุ 6,783,000                 

ครุภณัฑ์ 6,783,000                    

ครุภณัฑด์นตรี 6,783,000                    

รายการระดบัที1่: กตีา้รไ์ฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: กตีารเ์บสไฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: โปงลาง 7 เสยีง key C 18 เสยีง วทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: คียบ์อรด์ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: องักะลงุ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตบั 6 60,000                        

รายการระดบัที1่: จะเขไ้มข้นุนประดบัมกุ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ซอดว้งไมช้งิชนัประดบัมกุ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: ซออูไ้มช้งิชนัประดบัมกุ  วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ขมิไมส้กัคางหมู 7หยอ่ง วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 10 75,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ็คเคนสปิล วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: ไซโลโฟน วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: ไวบราโฟน วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: มาริมบา วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: ระฆงัราว วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ฉาบ20น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: บองโก 2 ใบ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: คองกา 3 ใบ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: คาบาซา วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 3 6,000                         

รายการระดบัที1่: กลองชดุ วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: กลองทมิปานี วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 5 700,000                      

รายการระดบัที1่: กลองใหญ่32น้ิว วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: กลองสแนร ์วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: มารช์ิง่สแนรด์รมั วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: บาริโทนแซก็โซโฟน วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: ทูบา วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 4 880,000                      

รายการระดบัที1่: อเิลก็ทริคเปียโน วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 10 500,000                      

รายการระดบัที1่: อปัไลทเ์ปียโน(Paino Upright) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 2 600,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 794,200                   

งบลงทนุ 794,200                   

ครุภณัฑ์ 794,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 794,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิด พรอ้มระบบติดต ัง้ วทิยาลยันาฏศิลป

รอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 5 105,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 15 330,000                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ที่ใชเ้พือ่งานคอมพวิเตอรด์นตรี 

วทิยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 1 66,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 2,147,488,714            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 453,088,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,931,700                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,931,700                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,931,700                 

งบรายจ่ายอื่น 1,931,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,931,700                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 76,623,500                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 76,623,500                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 30,574,900                

งบอดุหนุน 30,574,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 30,574,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 13,822,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 16,752,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 46,048,600                

งบอดุหนุน 46,048,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 46,048,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 21,712,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 24,336,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 960,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 960,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 960,000                   

งบรายจ่ายอื่น 960,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 960,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 362,202,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 362,202,700              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 52,066,100                

งบอดุหนุน 52,066,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 52,066,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 7,853,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 8,086,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 36,126,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 310,136,600              
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งบอดุหนุน 310,136,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 310,136,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 267,706,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 13,508,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 8,400,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 7,914,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 12,606,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,371,000                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 4,183,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 4,183,500                 

งบลงทนุ 4,183,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั 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

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 42,500                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,920,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้หอ้งสว้มส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

รอ้ยเอด็   ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 132,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,436,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็   

ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 644,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคส์ านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

รอ้ยเอด็   ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 792,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 588,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัรอ้ยเอด็   ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 588,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 764,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสว้มขนาด 4 หอ้ง ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

รอ้ยเอด็   ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 764,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 833,300                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 833,300                   

งบลงทนุ 833,300                   

ครุภณัฑ์ 833,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 833,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 35 560,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 35 133,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 5 75,000                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 466,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 466,000                   

งบลงทนุ 466,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 466,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 466,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร กศน.อ าเภออาจสามารถ ต าบลอาจ

สามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 466,000                      

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 5,888,200                 

พฒันาบคุลากร/ผูเ้รียนและโรงเรียนเอกชน 5,888,200                 

งบอดุหนุน 5,888,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,722,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงเรียนเอกชนการกศุล หลงั 1 4,722,600                    

รายการระดบัที2่: อาคารเรียน โรงเรียนการกศุลวดัป่าศรีไพรวนั ต าบล

เหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 4,722,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,165,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงเรียนเอกชนการกศุล แห่ง 1 1,165,600                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน โรงเรียนการกศุลวดั

บา้นก่อ ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,165,600                    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,157,551,514            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,895,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,895,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,895,154                 

งบด าเนินงาน 2,895,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,895,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,895,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,800,600                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,800,600                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,800,600                 

งบลงทนุ 1,800,600                 

ครุภณัฑ์ 1,800,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนอาจ

สามารถวทิยา ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนศรี

สมเด็จพมิพพ์ฒันาวทิยา ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนพลาญ

ชยัพทิยาคม ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 791,755,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 785,762,000              
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การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 785,762,000              

งบอดุหนุน 785,762,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 785,762,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 141698 785,762,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 141698 105,299,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 141698 53,152,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 141698 55,508,800                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 141698 90,467,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 141698 481,333,300                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 5,993,200                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 5,753,200                 

งบลงทนุ 5,753,200                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลโนนรงั อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหวัโนนตาล(สหราษฎรว์ทิยาสรรค)์ ต าบลโนนตาล อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นฝาง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงครัง่นอ้ย ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นเมอืงหงส ์ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเมอืงธวชับุรี ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนเชยีงใหม่พฒันา ต าบลเชยีงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเหลา่ใหญ่(สมานราษฎรศ์รทัธาลยั) ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองผึ้งวทิยาคาร ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเหลา่หลวงประชานุสรณ์ ต าบลเหลา่หลวง อ าเภอเกษตรวสิยั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนธงธานี ต าบลธงธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโพนเมอืงประชารฐั ดร.ก่อ สวสัดิ์พาณิชย ์อนุสรณ์ ต าบลโพนเมอืง 

อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,153,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,153,200                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหวัโนนตาล(สหราษฎรว์ทิยาสรรค)์ ต าบล

โนนตาล อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 360,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นฝาง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 287,200                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดงครัง่นอ้ย ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอ

เกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนเชยีงใหม่พฒันา ต าบลเชยีงใหม่ อ าเภอ

โพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเหลา่ใหญ่(สมานราษฎรศ์รทัธาลยั) ต าบล

โพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขา

หลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนองผึ้งวทิยาคาร ต าบลหนองแวง อ าเภอ

เกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเหลา่หลวงประชานุสรณ์ ต าบลเหลา่หลวง 

อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนโพนเมอืงประชารฐั ดร.ก่อ สวสัดิ์พาณิชย ์

อนุสรณ์ ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 346,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   

ครุภณัฑ์ 240,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 240,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแคน ต าบลจงัหาร อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเมอืงจงัหาร ต าบลจงัหาร อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่งิ้ว(เหลา่งิ้ววทิยานุกูล) ต าบลจงัหาร อ าเภอจงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเขวาชรีฐัประชาสรรค ์ต าบลแสนชาติ อ าเภอจงัหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผกัแวน่อนามยั(คุรุศิษยานุกูล) ต าบลผกัแวน่ 

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปลอืยตาลคุรุวทิยาประชานุกูล ต าบลดงสงิห ์

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึโดนรฐัราษฎรอ์นุสรณ์ ต าบลแสนชาติ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแซงแหลมดนิแดงโนนสวรรค(์ธรรมศาสตรร์อ้ยเอด็) 

ต าบลแสนชาติ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่านหนองออ้ ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์นอ้ย ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองฟ้า ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอพนมไพร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลบงึเกลอื อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 358,681,560              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,794,440                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,794,440                 

งบลงทนุ 2,794,440                 

ครุภณัฑ์ 2,794,440                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,794,440                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่ายาง ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงครัง่ใหญ่ ต าบลดงครัง่ใหญ่ อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตลาดไชย ต าบลบา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงแดงหนองเพยีขนัธ ์ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางเครือ ต าบลน า้ใส อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขมุดนิสวา่งประชานุกูล ต าบลน า้ใส อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นเมอืงหงส ์ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหนิ ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหวันา

งามวทิยา ต าบลยางใหญ่ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แมดโพธิ์กลาง ต าบลเชยีงขวญั อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงบงั (พกิลุศึกษาคาร) ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวงัยาว

เจริญวทิย ์ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนส าราญ ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 1,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแก่ง ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คางฮงุ ต าบลธวชับุรี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นยางกู่ ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโสน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไก่ป่า ต าบลหนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 3 4,440                         



96 / 186

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขนวน (คุรุประชาสรรค)์ ต าบลโนนสงา่ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขวาทุ่ง ต าบลสระบวั อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนปญัจ

คามประชาสรรค ์ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพธิ์ใหญ่ ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวารี

สวสัดิ์วทิยา ต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าพองุ (ประชาราษฎรบ์  ารุง) ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเมอืง

โพนทราย ต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากช่อง ต าบลค านาด ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

สะอาดเจริญใหม่สามคัคี ต าบลนาอดุม อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไฮ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าส าราญ ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนค า

พระโคกก่งวทิยา ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา ๓๖ (บา้นบะตากา) ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จงัหวดั ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเดิ่น ต าบลชมุพร อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่ายาง ต าบลโนนตาล อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 33 48,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวัโนนตาล (สหราษฎรว์ทิยาสรรค)์ ต าบลโนนตาล อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โนนส าราญ (ประชาสามคัค)ี ต าบลเมอืงทอง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เหลา่ขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห)์ ต าบลสแีกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแวง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สูงยาง ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หญา้หน่อง ต าบลจ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคก (ทองคุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนตาด ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตากแดดสุธรรมประชาสรรค ์ต าบลหวัโทน อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 8,880                         
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนิกอง ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยาง ต าบลนาเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แห่ประชานุกูล ต าบลนาเลงิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สะอาดนาด ีต าบลพรสวรรค ์อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาโพธิ์ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บาโคหนองแคน ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บากหนองเทา ต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไผ่หนองหวา้ ต าบลศรีวลิยั อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนไตร

มติรวทิยา ต าบลกกโพธิ์ อ  าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนทราย

ทองเฉลมิวทิย ์ต าบลท่าสดีา อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคู

เมอืงสามคัคีวทิยา ต าบลท่าสดีา อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นโคกกลางมติรภาพที8่4 ต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอหนองพอก ชดุ 47 69,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองไฮภูเขาทอง ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กดุขุน่ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กกตาลดงบงัวทิยา ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองจาน ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขี้เหลก็ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แจง้ ต าบลบา้นแจง้ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นโพนเมอืง ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงครัง่นอ้ย ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นผ าโนนสวา่ง ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนเมอืงบวัวทิยาคาร ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนลิ้นฟ้าวทิยาคาร ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสหคามวทิยาคาร ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนท่าโพธิ์ผกักา้มวทิยา ต าบลทุ่งเขาหลวง อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยางใต ้ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพนงาม ต าบลดอกล า้ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวัชา้งเลงิแก ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชานุวรรณ (ประชาวทิยาคาร) ต าบลชานุวรรณ อ าเภอพนมไพร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนปญัจคามประชาสรรค ์ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนทรายสระทอง ต าบลสระแกว้ อ าเภอพนมไพร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงหมากไฟ ต าบลศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นสแีกว้ ต าบลสแีกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคานหกัโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวทิย)์ ต าบลสแีกว้ อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนดงเกลอืวทิยา ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสาหร่าย ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นรา้นหญา้ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหวอ่ดงสวนผึ้ง (สุขนาคธรรม) ต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณภูม ิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองยางหนองไผ่ ต าบลบ่อพนัขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกส าโรง ต าบลหวัโทน อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงเยน็ ต าบลเด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจกิ (หจก.วบูิลยพ์าณิชยอ์นุเคราะห)์ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภออาจ

สามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงสวา่ง ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยแกว้หว้ยส าราญ ต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 233,069,520              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 188,760,400              

งบลงทนุ 188,760,400              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 188,760,400                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 128,675,300                 

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

บา้นหนองยูง ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นเมอืงทอง (วรีะประชานุสรณ์) ต าบลเมอืงทอง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนขี้เหลก็เขยีวไพรวลัยว์ทิยา ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นป่านหนองออ้ ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนลิ้นฟ้าวทิยาคาร ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นม่วงท่าลาด ต าบลม่วงลาด อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นมะอ ึต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นองีอ่ง ต าบลองีอ่ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นหวัโนน ต าบลธวชับุรี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองแวงหนองหวัคน ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุร

พกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลโนน

รงั อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

 ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นธวชับุรี ต าบลธง

ธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นจาน ต าบลทุ่งเขา

หลวง อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 387,800                      

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

เขวาทุ่ง อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นเหลา่กลว้ย ต าบล

ปาฝา อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหวันาค า ต าบล

ดงกลาง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 387,800                      

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

สะพานทอง ต าบลเหลา่ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

บวัหา้ว ต าบลแคนใหญ่ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนดงยางสะแบง ต าบล

ดนิด า อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นไก่ป่า ต าบล

หนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั หลงั 1 506,200                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนสามขาพทิยาคม ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นหมอตา ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นขี้เหลก็ซา้ยดอนแตง ต าบลสงิหโ์คก อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นหวา่นไฟ ต าบลบา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นดอนเจริญ ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,697,000                    

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

บวัสูงบวัเงนิวทิยา ต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนสาวแหวทิยา ต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

หนองบวัคุรุประชาสรรค ์ต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นส าราญนิวาสสามคัคี ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นดงมนั ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นโคกกลาง ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นน า้ออ้ม ต าบลน า้ออ้ม 

อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

สองชัน้ ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

โพนทนั ต าบลดงครัง่ใหญ่ อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ขี้เหลก็ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 813,400                      

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

 ต าบลหนองฮ ีอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

สรรค ์ต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

ขาม ต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลจ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

165ฯ ต าบลหวัโทน อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหวัดงก าแพง 

ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโพนสะอาด 

ต าบลเหลา่หลวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

หนองขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

หนองหมืน่ถา่น อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

บา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

หนองทพัไทย อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหงษท์อง (แสน

สุขวทิยา) ต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโปง (ประชา

สามคัค)ี ต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

ประชาสรรค)์ ต าบลโนนสงา่ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

เมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

บา้นหนองม่วง ต าบลนาอดุม อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นหนองใหญ่ทบัครวั ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นแห่ประชานุกูล ต าบลนาเลงิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนชมุชนนา

ทมโคกก่อง ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นค านาด ีต าบลค านาด ี

อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบล

เมยวด ีอ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนชมุชนเชยีงใหม่พฒันา ต าบล

เชยีงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นคูเมอืงสามคัคีวทิยา 

ต าบลท่าสดีา อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหนองโน ต าบลชมสะอาด

 อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนหนอง

หลวงประชาบ ารุง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนชมุชน

บวัค า ต าบลบวัค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นนา

เลา ต าบลอคัคะค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลเมอืงเสลภูม ิ

ต าบลกลาง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนนาแพงวทิยาคาร 

ต าบลนาอดุม อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นค าโพนสูง ต าบล

กกโพธิ์ อ  าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 510,200                      

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

ค านาด ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลวงัสามคัคี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลเมอืงเสลภูม ิ

ต าบลกลาง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลเมอืงใหม่

สุวรรณภูม ิต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนเมอืงปทุมรตัต ์ ต าบล

บวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 11,206,100                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,283,100                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ไพศาลวทิยาคม ต าบลไพศาล อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนบา้นประตูชยั ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ธวชับุรี ต าบลธงธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนท่า

โพธิ์ผกักา้มวทิยา ต าบลทุ่งเขาหลวง อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ยางใต ้ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หวัโนนตาล (สหราษฎรว์ทิยาสรรค)์ ต าบลโนนตาล อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนแท่น ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

บา้นเมอืงทอง (วรีะประชานุสรณ์) ต าบลเมอืงทอง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

พรหมยานุสรณ์ ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนป่า

สงัขป่์าม่วงวทิยา ต าบลป่าสงัข ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนสห

คามวทิยาคาร ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองแอก ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนบา้นโคกทม (พศิิษฐพ์ทิยาคาร) ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หน่อมฟ้าเลือ่มวทิยา ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาชมดอนกลางวทิยา ต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองแลง้ ต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ฮ่องสงัข ์ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ขอ่ย ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองศรีทองสวา่งวทิย ์ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองทพัไทย ต าบลหนองทพัไทย อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองยาง ต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แวงวงัเซยีม ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นโป่งประชาพฒัน ์

ต าบลบุ่งเลศิ อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.3/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนค าพระโคกก่งวทิยา 

ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 681,600                      

รายการระดบัที1่: ฟ.3/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นหนองโกโพธิ์เงนิค า

ผกักูด ต าบลโพธิ์ศรีสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 681,600                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นหนองกงุ 

ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

อนุบาลเมอืงหนองพอก ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนบา้นสวา่ง ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หวาย (หวายวทิยานุกูล) ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สเีสยีด ต าบลศรีวลิยั อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองฟ้า ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ปากช่อง ต าบลค านาด ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ค าโพนสูง ต าบลกกโพธิ์ อ  าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 52,090,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขวา้งใหญ่ ต าบลมะบา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง แห่ง 1 347,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาราษฏรร์งัสรรค ์ต าบลบงึงาม อ าเภอทุ่งเขา แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางใต ้ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง แห่ง 1 109,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบงึงามพฒันา ต าบลบงึงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง แห่ง 1 341,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจาน ต าบลทุ่งเขาหลวง อ าเภอทุ่งเขาหลวง แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนราษ ีต าบลบงึงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวัหลวง (สหราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเหลา่ อ าเภอทุ่ง

เขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงท่าลาด ต าบลม่วงลาด อ าเภอจงัหาร จงัหวดั แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหวันางามวทิยา ต าบลยางใหญ่ อ าเภอจงัหาร จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) ต าบลปาฝา อ าเภอจงั แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงน า้ (ประชาศิษยว์ทิยา) ต าบลปาฝา อ าเภอ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามคัคี ต าบลดนิด า อ าเภอจงั แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคางฮงุบากไขนุ่่นโนนศึกษา ต าบลผกัแวน่ อ าเภอจงั แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแซงแหลมดนิแดงโนนสวรรค ์(ธรรมศาสตรร์อ้ยเอด็)

 ต าบลแสนชาติ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดนิด าบวัรองวทิยา ต าบลดนิด า อ าเภอจงัหาร แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแจง้โคกลา่มแจง้ขา่ ต าบลม่วงลาด อ าเภอจงัหาร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุยคอ้ (บญัฑติประชาสรรค)์ ต าบลดนิด า แห่ง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผกัแวน่อนามยั (คุรุศิษยานุกูล) ต าบลผกัแวน่ 

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปลอืยตาลคุรุวทิยาประชานุกูล ต าบลดงสงิห ์

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 184,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นแพง (จตุคามวทิยา) ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึโดนรฐัราษฎรอ์นุสรณ์ ต าบลแสนชาติ อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเขง็ ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงสงิห ์(ด ารงราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลดงสงิห ์

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนเชยีงบงัหาดหนองแค ต าบลผกัแวน่ อ าเภอจงั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเลงิคาประชาเนรมติ ต าบลดนิด า อ าเภอจงัหาร แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัยาวเจริญวทิย ์ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแก่ง ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชยีงขวญั แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกษมสุข ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชยีงขวญั แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพลบัพลา ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชยีงขวญั แห่ง 1 295,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบงั (พกิลุศึกษาคาร) ต าบลพระเจา้ อ าเภอ แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมูมน้ ต าบลหมูมน้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดั แห่ง 1 218,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนส าราญ ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั แห่ง 1 221,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัปากบุ่ง ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั แห่ง 1 50,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแมดโพธิ์กลาง ต าบลเชยีงขวญั อ าเภอเชยีงขวญั แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแดงโนนสวา่ง ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผกัแวน่ ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตากรา้ (ศรีไพรไตรคามพทิยา) ต าบลเหนือ

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 157,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยูง ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ แห่ง 1 233,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขอนแก่น (นิกรราษฎรศ์รทัธาคาร) ต าบล

ขอนแก่น อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนรงั ต าบลโนนรงั อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจกิโคกสูง ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลโนนรงั อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ (สหพนัธพ์ทิยาภรณ์) ต าบลนาโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ต าบลแคนใหญ่ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ แห่ง 1 185,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นสแีกว้ ต าบลสแีกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ แห่ง 1 184,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 101 เฉลมิพระเกยีรติ ต าบลหนองแวง

ควง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีสมเด็จ ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอศรีสมเด็จ แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทรายทองวทิยา ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอศรีสมเด็จ แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทอง (สญชยัประชาเวทย)์ ต าบลโพธิ์สยั 

อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกขา่หนองโก ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่กดุ ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง (คุรุราษฎรบ์  ารุง) ต าบลศรีสมเด็จ

 อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ใหญ่ (สมานราษฎรศ์รทัธาลยั) ต าบลโพธิ์

ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไพศาลวทิยาคม ต าบลไพศาล อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาค าเจริญวทิย ์ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเวฬวุนัวทิยา ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 143,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะยาง ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงนอ้ย ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองต่าย ต าบลเขาวทุ่ง อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอหีมนุ ต าบลราชธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชา้ง ต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเบดิ ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงัข ์ต าบลบงึนคร อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 181,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคางฮงุ ต าบลธวชับุรี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 242,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไผ่ ต าบลบงึนคร อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 154,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธวชับุรี ต าบลธงธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นยางกู่ ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัดอนไผ่ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนชยั ต าบลหนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบา้นนาประชาสรรค ์ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี แห่ง 1 101,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโสน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั แห่ง 1 53,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นงิ้ว (คุรูปถมัภ)์ ต าบลธงธานี อ าเภอธวชับุรี แห่ง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นเมอืงหงส ์ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุร แห่ง 1 414,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไมล้า่ว (คุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลเมอืงหงส ์

อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตร แห่ง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงกลาง ต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยแกว้หว้ยส าราญ ต าบลหน่อม อ าเภออาจ แห่ง 1 281,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 449,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจกิหนองคู ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองยางวทิยาคม ต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืงสรวง แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธาตุจอมศรี ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดั แห่ง 1 146,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัหนองตาด ต าบลสงิหโ์คก อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 82,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดูน (บกัตู ้โนนตาแสง) ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอ

ปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 172,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนขาม ต าบลศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย แห่ง 1 134,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยางหนองไผ่ ต าบลบ่อพนัขนั อ าเภอ แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนาหลา้ ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดั แห่ง 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนกลอยวทิยาคาร ต าบลหนองฮ ีอ าเภอหนองฮ ี แห่ง 1 291,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปลอืย (คุรุสรรคว์ทิยา) ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ

สุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 109,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงพนมไพร ต าบลพนมไพร อ าเภอพนม แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์นอ้ย ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั แห่ง 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนแท่น ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคูเมอืง ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยหนิลาด ต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 165,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจานเตยวทิยาประชาสรรค ์ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนดวน ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ออ้ม ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั แห่ง 1 100,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองขามวทิยา ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 491,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองกงุวทิยา ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอพนมไพร แห่ง 1 176,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้ค าใหญ่วทิยา ต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนงาม ต าบลดอกล า้ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบลหนองหมืน่ถา่น อ าเภออาจ แห่ง 1 279,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหวัโทนมติรภาพที่ 165ฯ ต าบลหวัโทน อ าเภอ แห่ง 1 231,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหวา่นท่าสมอวทิยา ต าบลทุ่งศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณ แห่ง 1 157,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 123,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลดอกล า้ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลิ้นฟ้า ต าบลบา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวารีสวสัดิ์วทิยา ต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปญัจคามประชาสรรค ์ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร แห่ง 1 306,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคูณ ต าบลเด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ี แห่ง 1 198,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอีเ่มง้ ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั แห่ง 1 110,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนเงนิโพนทอง ต าบลดงครัง่ใหญ่ อ าเภอ แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนหนิ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหมากยาง ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย แห่ง 1 133,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอ้โนนสวา่ง ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 60,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนตาด ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิกอง ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 235,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนา ต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 207,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั แห่ง 1 172,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขอ่ย ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตลาดไชย ต าบลบา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 104,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอพนมไพร จงัหวดั แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวัคน ต าบลหนองหมืน่ถา่น อ าเภออาจ แห่ง 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงหวัเรือป่าม่วงวทิยา ต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนยางดอนสงัขว์ทิยา ต าบลสระคู อ าเภอ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนค า ต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จงัหวดั แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย แห่ง 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์นอ้ย ต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร จงัหวดั แห่ง 1 188,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค ์ต าบลโพธิ์ใหญ่ 

อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหนือ ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 82,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโหรา ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ฮก ต าบลหนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ค านอ้ย ต าบลหวัชา้ง อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 166,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแลง้ ต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 144,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งศรีเมอืงวทิยา ต าบลทุ่งศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณภูมิ แห่ง 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงอารมัย ์ต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงชา้ง ต าบลโนนสงา่ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจานเหนือ ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั แห่ง 1 117,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไตรคามสามคัคี ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแจ่มอารมณ์ ต าบลดงครัง่ใหญ่ อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งกลุาประชารฐั ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนวทิยาพฒัน ์ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจ แห่ง 1 123,400                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองฮาง ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 123,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชาติ ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร จงัหวดั แห่ง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองทพัไทย ต าบลหนองทพัไทย อ าเภอพนม แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค ์ต าบล

ศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสาวแหวทิยา ต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดั แห่ง 1 369,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางเครือด่านนอ้ย ต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณ แห่ง 1 129,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมหงิษาราม ต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสาหร่าย ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาหยวก (ประชาสงเคราะห)์ ต าบลทุ่งหลวง 

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะกอก ต าบลหนองหมืน่ถา่น อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 178,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคุรุราษฎรส์ามคัคี ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 82,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางจอ้งหนองแวงนอ้ย ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอ แห่ง 1 130,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจตุรคามพฒันา ต าบลกู่กาสงิห ์อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนโพธิ์หวา้งาม ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอ แห่ง 1 100,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเหลก็ ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนสัดงสวา่งวทิย ์ต าบลชานุวรรณ อ าเภอพนม แห่ง 1 188,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าลาดวารีวทิยา ต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร แห่ง 1 110,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยางค าวทิยา ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวดั แห่ง 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสูงยาง ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั แห่ง 1 98,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองหนิใหญ่วทิยา ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 125,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหนินอ้ย ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงสรวง แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองอ่างดอกรกั ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตร แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทรทอง ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 63,300                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่ายาง ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหนองแต ้ต าบลดอกล า้ อ าเภอปทุม แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนวน (คุรุประชาสรรค)์ ต าบลโนนสงา่ อ าเภอ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแค ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั แห่ง 1 172,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระบวั ต าบลสระบวั อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั แห่ง 1 172,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยา่งงวั ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระจายเหลา่สูง ต าบลหนองหมืน่ถา่น อ าเภอ

อาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแขม ต าบลหนองหมืน่ถา่น อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเบญจคามวทิยา ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสม้โฮง ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชะโดเหลา่บงึแกว้ ต าบลพนมไพร อ าเภอพนม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไตรราษฎรคุ์รุสามคัคี ต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุเขยีว ต าบลบา้นแจง้ อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 129,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสนส ีต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัชา้ง ต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ขา้ว ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวดั แห่ง 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ ต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกส าโรง ต าบลหวัโทน อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 62,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งหมืน่ทุ่งแสนพทิยาคม ต าบลหนองทพัไทย อ าเภอ

พนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอกแกว้ ต าบลเด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ี แห่ง 1 99,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค ์ต าบลหนองฮ ีอ าเภอหนองฮ ี แห่ง 1 68,600                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าดวนพงัหาด ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นผ า ต าบลเมอืงสรวง อ าเภอเมอืงสรวง แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงิหโ์คกดงมนัเหลา่งามวทิยาคม ต าบลสงิคโ์คก 

อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 82,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าคอ้ ต าบลบา้นแจง้ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าโกน (คุรุรฐัราษฎรพ์ฒันา) ต าบลหวัชา้ง 

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแดง ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเลา้ขา้ว ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนโมงสมัพนัธป์ลาคูณม่วงนอ้ย ต าบลท่าหาดยาว 

อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองบวัประชาสรรค ์ต าบลโพนทราย อ าเภอโพน แห่ง 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกู่คนัธนามหนองฝัง่แดง ต าบลยางค า อ าเภอ แห่ง 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกกกงุคุรุราษฎรพ์ฒันา ต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงิหไ์คล ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชา้ง ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคก (ทองคุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลดอกไม ้

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผกัเผ็ดจอ้กอ้นอ้ยคูขาม ต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณ แห่ง 1 99,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมอตา ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระโพนทอง ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนพองุ ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงใหม่สุวรรณภูม ิต าบลสระคู อ าเภอ แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงเกษตรวสิยั ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 180,100                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัดงก าแพง ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 129,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจาน ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 99,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าราญนิวาสสามคัคี ต าบลเมอืงบวั อ าเภอ แห่ง 1 149,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลหนองทพัไทย อ าเภอพนมไพร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทรายสระทอง ต าบลสระแกว้ อ าเภอพนม แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนเสาโฮง ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวังาม ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอพนมไพร จงัหวดั แห่ง 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลบา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฝาง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่หวัภู ต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงสรวง ต าบลเมอืงสรวง อ าเภอเมอืงสรวง แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงเกลอืวทิยา ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขวาตะคลอง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฮ่องทราย ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 88,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลอยโนนสมบูรณ์ ต าบลหน่อม อ าเภออาจ แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหน่อมฟ้าเลือ่มวทิยา ต าบลอาจสามารถ อ าเภอ

อาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแคน (วนัครู 2503) ต าบลโหรา อ าเภออาจ แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาแหลวโนนหมากแงว ต าบลน า้ค า อ าเภอ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจ แห่ง 1 123,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกู่กาสงิห ์ต าบลกู่กาสงิห ์อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 239,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบงึ ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงสุวรรณภูม ิต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 474,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 195,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพนขวาวพทิยาคม ต าบลทุ่งศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นโพนเมอืง ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจ แห่ง 1 111,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตร แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองอเีขม็ ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรา้นหญา้ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งเบา ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 123,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนเดื่อโนนสวรรค ์ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ่อพนัขนัวทิยา ต าบลจ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอกไม ้ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหวอ่ดงสวนผึ้ง (สุขนาคธรรม) ต าบลน า้ค า 

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 123,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนยานาง ต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 80,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคูฟ้า ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัดอนชาด ต าบลบา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหญา้หน่อง ต าบลจ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปลาคา้ว ต าบลจ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงคลอง ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ แห่ง 1 107,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนปอ ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรตัต ์ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฮ่องสงัข ์ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 66,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองบวัคุรุประชาสรรค ์ต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณ แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองผึ้ง (ประพนัธคุ์รุราษฎรอ์ทุศิ) ต าบล

หนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่บากสามคัคี ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจ แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางเลงิ ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนไทยวทิยาคาร ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอพนมไพร แห่ง 1 194,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตงัหมอง ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นอุ่มเม่าสงิหไ์คล ต าบลเหลา่หลวง อ าเภอ

เกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลขามเบี้ย อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดั แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวาย (หวายวทิยานุกูล) ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสล แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพรหมจรรย ์ต าบลโคกกกม่วง อ าเภอโพนทอง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกกตาลดงบงัวทิยา ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอ

หนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าขหีนองขุน่ ต าบลนาเมอืง อ าเภอเสลภูม ิ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเหลา่ขมุมนัท่าสะอาด ต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอหนอง แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขอนแก่น ต าบลค านาด ีอ าเภอโพนทอง แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงหนองพอก ต าบลรอบเมอืง อ าเภอ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหิ่งหาย ต าบลพรมสวรรค ์อ าเภอโพนทอง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแวงบงึงาม ต าบลบงึงาม อ าเภอหนองพอก แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลดอนโอง อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดั แห่ง 1 398,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนเรือ ต าบลดอนโอง อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดั แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนกทา ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไผ่หนองหวา้ ต าบลศรีวลิยั อ าเภอเสลภูม ิ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนไชยศรี ต าบลโนนไชยศรี อ าเภอโพนทอง แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนควาย ต าบลสะอาด อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดั แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกลา่มวทิยาคาร ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสงสวา่งวทิย ์ต าบลหนองตาไก ้อ าเภอ แห่ง 1 369,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากช่อง ต าบลค านาด ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผกัแวน่ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิ แห่ง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าพระโคกก่งวทิยา ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเดิ่น ต าบลชมุพร อ าเภอเมยวด ีจงัหวดั แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกส ีต าบลชมุพร อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 247,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นบุ่งเลศิ ต าบลบุ่งเลศิ อ าเภอเมยวด ีจงัหวดั แห่ง 1 97,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลเมยวด ีอ าเภอเมยวด ี แห่ง 1 111,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหงษห์นองงู ต าบลนาเมอืง อ าเภอเสลภูม ิ แห่ง 1 408,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวา้นาค าพฒันา ต าบลนาเมอืง อ าเภอเสล แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผกักาดหญา้โรตารี่อทุศิ ต าบลนาเลงิ อ าเภอเสล แห่ง 1 472,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะอาดนาด ีต าบลพรสวรรค ์อ าเภอเสลภูม ิ แห่ง 1 377,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตุ ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 370,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 712,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 3 

ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 202,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 3 ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 509,800                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 36,207,940                

งบลงทนุ 36,207,940                

ครุภณัฑ์ 36,207,940                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,861,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลบงึงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ 

(สหพนัธพ์ทิยาภรณ์) ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นหนองคูบอน 

ต าบลโคกลา่ม อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นดอนแกว้ 

ต าบลบงึงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นนางาม ต าบล

บงึงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นน า้ใสเที่ยมแข ้

ต าบลน า้ใส อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนชมุชนบา้นโคกลา่ม 

ต าบลโคกลา่ม อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสงเปลอืย (ประชาราษฎรบ์  ารุง) ต าบล

เมอืงทอง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นขา่ ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นงูเหลอืม ต าบลดงแดง อ าเภอจตุร

พกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นธวชับุรี ต าบลธงธานี อ าเภอธวชับุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นศรีสมเด็จ ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอศรี

สมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเปลอืยตาลคุรุวทิยาประชานุกูล ต าบล

ดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดงสงิห ์(ด ารงราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลดง

สงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเหลา่ใหญ่ (สมานราษฎรศ์รทัธาลยั) 

ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนโนนเชยีงบงัหาดหนองแค ต าบลผกัแวน่ 

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาโพธิ์ (สหพนัธพ์ทิยาภรณ์) ต าบลนา

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแดงโนนสวา่ง ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสหคามวทิยาคาร ต าบลศรีโคตร อ าเภอ

จตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) ต าบลปาฝา 

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนดนิด าบวัรองวทิยา ต าบลดนิด า อ าเภอจงั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นซองแมว ต าบลเหลา่ อ าเภอทุ่งเขาหลวง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนเชยีงใหม่พฒันา ต าบลเชยีงใหม่ 

อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองเดิ่น ต าบลชมุพร อ าเภอเมยวด ี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นค านาด ีต าบลค านาด ีอ าเภอโพนทอง เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสเีสยีด ต าบลศรีวลิยั อ าเภอเสลภูม ิ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบา้นสวา่ง ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหวันางามวทิยา ต าบลยางใหญ่ อ าเภอจงั

หาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนโนนเชยีงบงัหาด

หนองแค ต าบลผกัแวน่ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นเมอืงหงส ์ต าบลเมอืง

หงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนลิ้นฟ้าวทิยาคาร ต าบลลิ้นฟ้า 

อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลดู่นอ้ย อ าเภอ

จตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นอน้วทิยาประชาสรรค ์ต าบล

หวัชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นอโีคตร (สามคัคีราษฎรบ์  ารุง)

 ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนสหคามวทิยาคาร ต าบลศรีโคตร

 อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเหลา่ใหญ่ (สมานราษฎร์

ศรทัธาลยั) ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกลว้ยวทิยา ต าบลสวนจกิ 

อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นน า้ใสเที่ยมแข ้ต าบลน า้ใส 

อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นสแีกว้ ต าบลสแีกว้ 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนลิ้นฟ้าวทิยาคาร ต าบลลิ้นฟ้า 

อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองแวงหนองหวัคน 

ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นน า้ใสเที่ยมแข ้ต าบลน า้ใส อ าเภอจตุรพกัตร

พมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 90,000                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นบา

โคหนองแคน ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองสมิ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โพนเฒ่า ต าบลอคัคะค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

มะอ ึต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ดอนชยั ต าบลหนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นโคกกลาง ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นบากหนองเทา ต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 2 17,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นนาแซง (นาแซงราษฎรบ์  ารุง) ต าบลนาแซง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นชาดมะเหลือ่ม ต าบลหนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

ชมุชนบา้นสวา่ง ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

ชมุชนนาทมโคกก่อง ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

สะอาดเจริญใหม่สามคัคี ต าบลนาอดุม อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหวันาค า ต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 18,598,400                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขอนแก่น(นิกร

ราษฎรศ์รทัธาคาร) ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ต าบล

แคนใหญ่ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นซง้วทิยาคม 

ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแดงโนนสวา่ง 

ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงกลาง ต าบล

ดงกลาง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเหลา่จ ัน่หนองทุ่ม

 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนน

ไทย ต าบลดู่นอ้ย อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแอก ต าบล

หนองผอื อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแวงหนอง

หวัคน ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอหีมนุ ต าบลราช

ธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเวฬวุนัวทิยา ต าบล

หนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนขี้เหลก็เขยีวไพรวลัย์

วทิยา ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 101 

เฉลมิพระเกยีรติ ต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองตอนาดี

เทพประทานวทิยา ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองพระบางตลาด

ม่วง ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนทุ่งกลุาประชารฐั 

ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัแจ่มอารมณ์ 

ต าบลดงครัง่ใหญ่ อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงครัง่ใหญ่ 

ต าบลดงครัง่ใหญ่ อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนกเหาะ ต าบลดง

ครัง่ใหญ่ อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขวาหรด ีต าบล

ทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขวาตะคลอง 

ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนไตรคามสามคัคี ต าบล

โนนสวา่ง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนคุรุราษฎรส์ามคัคี 

ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นส าราญนิวาส

สามคัคี ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ซา้ยดอน

แตง ต าบลสงิหโ์คก อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหวัหนองแวง

(สามคัคีราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดูน(บกัตู ้โนนตา

แสง) ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขวาโคกสวาย

โดด ต าบลสระบวั อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนค าไฮส าโรงวทิยาคาร 

ต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาชมดอนกลาง

วทิยา ต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าลาดวารีวทิยา 

ต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหวันา ต าบล

หนองทพัไทย อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบ่อพนัขนัวทิยา ต าบล

จ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นฮ่องสงัข ์ต าบล

ทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนทุ่งศรีเมอืงวทิยา 

ต าบลทุ่งศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสระโพนทอง 

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแลง้ ต าบล

หว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นล าโกน(คุรุรฐั

ราษฎรพ์ฒันา) ต าบลหวัชา้ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหา้งหวา้(คุรุรฐั

ประชาสรรค)์ ต าบลหวัชา้ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคูเมอืง ต าบลคู

เมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเมอืงสรวง ต าบล

เมอืงสรวง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขอ่ย ต าบลหนอง

หนิ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองหนิใหญ่วทิยา 

ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลศรี

สวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเด่นราษฎร ์ต าบล

เด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลวงั

สามคัคี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนค าพระโคกก่งวทิยา 

ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นภูเขาทอง ต าบล

ค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบวัค า ต าบลบวั

ค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าเสยีว ต าบล

สะอาด อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองตาไก ้

ต าบลหนองตาไก ้อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองโนราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองขุน่วทิยา

คาร ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงหวาย ต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองหวา้นาค า

พฒันา ต าบลนาเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหวัคู ต าบลบงึ

เกลอื อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองฟ้า ต าบล

โพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเดิ่น ต าบล

ชมุพร อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนค านางตุม้โนนสวรรค์

 ต าบลบุ่งเลศิ อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นบุ่งเลศิ 

ต าบลบุ่งเลศิ อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพลบัพลาวทิยาคม 

ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนน า้ใสวรวทิย ์ต าบล

กดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนกู่กาสงิหป์ระชาสรรค ์

ต าบลกู่กาสงิห ์อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนิกองวทิยาคาร 

ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 929,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นงูเหลอืม ต าบล

ดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงสงิห ์(ด ารง

ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงบงั (พกิลุ

ศึกษาคาร) ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองผอืนอ้ย 

(สนัติราษฎรบ์  ารุง) ต าบลโคกลา่ม อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนหนองบวัเลงิเหลา่

สวนมอญ ต าบลป่าสงัข ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนสหคามวทิยาคาร 

ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแมดโพธิ์กลาง 

ต าบลเชยีงขวญั อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 

ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสะอาดนาด ี

ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบล

ท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองโกโพธิ์เงนิ

ค าผกักูด ต าบลโพธิ์ศรีสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองนกเป็ด 

ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนหนองหลวงประชา

บ ารุง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสเีสยีด ต าบล

ศรีวลิยั อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ (สหพนัธ์

พทิยาภรณ์) ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนลิ้นฟ้าวทิยาคาร ต าบล

ลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนจตุรพกัตรพมิาน ต าบล

หวัชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นน า้ใสเที่ยมแข ้

ต าบลน า้ใส อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นอโีคตร (สามคัคี

ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนสหคามวทิยาคาร ต าบล

ศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบล

เมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นโคกลา่ม 

ต าบลโคกลา่ม อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองคูบอน ต าบล

โคกลา่ม อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นชาดมะเหลือ่ม 

ต าบลหนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดงบา้นนาประชา

สรรค ์ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นมะอ ึต าบลมะอ ึ

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นธวชับุรี ต าบลธงธานี

 อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดอนชยั ต าบล

หนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นยางกู่ ต าบล

มะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองบวัดอนไผ่ 

ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นคางฮงุ ต าบลธวชับุรี

 อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นศรีสมเด็จ ต าบลศรี

สมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ ต าบล

หนองใหญ่ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นคุยคอ้ (บญัฑติประ

ชาสรรค)์ ต าบลดนิด า อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นม่วงท่าลาด ต าบล

ม่วงลาด อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโป่งประชาพฒัน ์

ต าบลบุ่งเลศิ อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนท่าสดีาวทิยา ต าบลท่าสี

ดา อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบะเค (ราษฎรผ์ดุง

วทิยาคาร) ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองหิ่งหาย ต าบล

พรมสวรรค ์อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาแซง (นาแซง

ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลนาแซง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ทบัครวั 

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนไชยศรี ต าบล

โนนไชยศรี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบาโคหนองแคน 

ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัโนนส าราญ 

(ประชาสามคัค)ี ต าบลเมอืงทอง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเมอืงทอง (วี

ระประชานุสรณ์) ต าบลเมอืงทอง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นอน้วทิยา

ประชาสรรค ์ต าบลหวัชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเปลอืยตาล

คุรุวทิยาประชานุกูล ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นป่านหนอง

ออ้ ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนดนิด าบวัรอง

วทิยา ต าบลดนิด า อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนส าราญ

 ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้นอุ่

มจาน ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองแอก ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองผอืนอ้ย (สนัติราษฎรบ์  ารุง) ต าบลโคกลา่ม อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคกมอน ต าบลป่าสงัข ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

บา้นเมอืงหงส ์ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ไมล้า่ว (คุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาแซง (นาแซงราษฎรบ์  ารุง) ต าบลนาแซง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองแสงสวา่งวทิย ์ต าบลหนองตาไก ้อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนลาด ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองแสงทุ่ง ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สะอาดนาด ีต าบลพรสวรรค ์อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองฟ้า ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองนกเป็ด ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

บา้นสวา่ง ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองสมิ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนสหคามวทิยาคาร 

ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดงแดงหนองเพยี

ขนัธ ์ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นอโีคตร (สามคัคี

ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนบา้นประตูชยั 

ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นม่วงท่าลาด ต าบล

ม่วงลาด อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดงสงิห ์(ด ารง

ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเลงิคาประชาเนรมติ

 ต าบลดนิด า อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบาโคหนองแคน 

ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองตากรา้ (ศรี

ไพรไตรคามพทิยา) ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นคางฮงุ ต าบลธวชั

บุรี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นไก่ป่า ต าบลหนอง

พอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่ายาง ต าบลโนน

ตาล อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,937,400                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นขอนแก่น (นิกรราษฎรศ์รทัธาคาร) ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นโคกมอน ต าบลป่าสงัข ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 101 เฉลมิพระเกยีรติ ต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรี

สมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหมูมน้ ต าบลหมูมน้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นค าโพนสูง ต าบลกกโพธิ์ อ  าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนหนองแวงบงึงาม ต าบลบงึงาม อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ทบัครวั ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๓๖ (บา้นบะตากา) ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นยาง ต าบลนาเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นน า้เกลี้ยง ต าบลอคัคะค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองเดิ่น ต าบลชมุพร อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนไตรมติรวทิยา ต าบลกกโพธิ์ อ  าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนหนองโนราษฎรบ์  ารุง ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเหลา่ใหญ่ (สมานราษฎรศ์รทัธาลยั) ต าบลโพธิ์

ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัโนนส าราญ (ประชาสามคัค)ี ต าบลเมอืงทอง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเมอืงทอง (วรีะประชานุสรณ์) ต าบลเมอืงทอง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นป่ายาง ต าบลโนนตาล อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหวันาค า ต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นศรีสมเด็จ ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นน า้ใสเที่ยมแข ้ต าบลน า้ใส อ าเภอจตุรพกัตร

พมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนไพศาลวทิยาคม ต าบลไพศาล อ าเภอธวชับุรี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนรฐัประชาวทิยาคาร ต าบล

ดงกลาง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดับา้นแพง (จตุคามวทิยา)

 ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นดงสงิห ์(ด ารงราษฎร์

สามคัค)ี ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนส าราญ ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนรฐัประชาวทิยาคาร ต าบลดงกลาง อ าเภอจตุร

พกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 3 83,100                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นแพง (จตุคามวทิยา) ต าบลดงสงิห ์อ าเภอ

จงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดงสงิห ์(ด ารงราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลดงสงิห ์

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นน า้ใสเที่ยมแข ้ต าบลน า้ใส อ าเภอจตุรพกัตร

พมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นยางกู่ ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาสใีส ต าบลพรมสวรรค ์อ าเภอโพนทอง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพนเฒ่า ต าบลอคัคะค า อ าเภอโพธิ์ชยั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนอง

พอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองอึง่โปโล ต าบลดอนโอง อ าเภอโพธิ์ชยั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเหลา่นอ้ย ต าบลวงัสามคัคี อ าเภอโพนทอง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองสมิ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนไชยศรี ต าบลโนนไชยศรี อ าเภอโพนทอง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองหลวงประชาบ ารุง ต าบลหนองหลวง อ าเภอ

เสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนไตรมติรวทิยา ต าบลกกโพธิ์ อ  าเภอหนองพอก เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนทรายทองเฉลมิวทิย ์ต าบลท่าสดีา อ าเภอหนอง

พอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดงแดงหนองเพยีขนัธ ์ต าบลดงแดง อ าเภอ

จตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นยางกู่ ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้ใสเที่ยมแข ้ต าบลน า้ใส อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นม่วงท่าลาด ต าบลม่วงลาด 

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นกลว้ยวทิยา ต าบลสวนจกิ 

อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,100                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองชาด ต าบลดู่นอ้ย 

อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกมอน ต าบลป่าสงัข ์

อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนเมอืงธวชับุรี ต าบลนิเวศน ์

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นขอนแก่น (นิกรราษฎร์

ศรทัธาคาร) ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลหนองไผ่ 

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นธวชับุรี ต าบลธงธานี 

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอ

เสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองนกเป็ด ต าบลสระ

นกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนค าพระโคกก่งวทิยา ต าบลสวา่ง

 อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นมะหรี่ (ศิริวทิยาคาร) 

ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหิ่งหาย ต าบลพรม

สวรรค ์อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นบาโคหนองแคน ต าบลภูเงนิ

 อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองฟ้า ต าบลโพธิ์ทอง 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นค านาด ีต าบลค านาด ี

อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาสใีส ต าบลพรมสวรรค ์

อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นแห่ประชานุกูล ต าบลนาเลงิ

 อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาแพง ต าบลพรสวรรค ์

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโพนเฒ่า ต าบลอคัคะค า 

อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นปากช่อง ต าบลค านาด ี

อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นค าโพนสูง ต าบลกกโพธิ์ 

อ  าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองสมิ ต าบลท่าม่วง 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามคัคี ต าบล

นาอดุม อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นค าพองุ (ประชาราษฎร์

บ  ารุง) ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้เกลี้ยง ต าบลอคัคะค า 

อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,881,440                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหวัโนนตาล (สหราษฎรว์ทิยาสรรค)์ ต าบลโนนตาล อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนชมุชนบา้นสแีกว้ ต าบลสแีกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองยูง ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนอนุบาลเมอืงใหม่สุวรรณภูม ิต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนชโีหลน่วทิยา ต าบลบา้นแจง้ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนหนองขามวทิยา ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นนาชมดอนกลางวทิยา ต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นตาหยวก (ประชาสงเคราะห)์ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ

สุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนเมอืงโพนทราย ต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวารีสวสัดิ์วทิยา ต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแคน (นนทาภบิาล) ต าบลหนองแคน อ าเภอ

ปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองสา้วโพนงอยประชาชืน่ ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอ

เกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองจาน ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดอนบ่อดอนแฮด ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นปลาคา้ว ต าบลจ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นกกกงุคุรุราษฎรพ์ฒันา ต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืงสรวง ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองยูง ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเลงิคาประชาเนรมติ ต าบลดนิด า อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแมดโพธิ์กลาง ต าบลเชยีงขวญั อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลบงึงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

หนิ ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเมอืง

นอ้ย ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นจนัทร์

สวา่ง ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนางาม 

ต าบลบงึงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอน

แกว้ ต าบลบงึงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวั

โนนตาล (สหราษฎรว์ทิยาสรรค)์ ต าบลโนนตาล อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองผกัแวน่ ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไตรมติร

วทิยา ต าบลหวัชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขมุ

ดนิสวา่งประชานุกูล ต าบลน า้ใส อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 4 6,320                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนาค า

เจริญวทิย ์ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 3 4,740                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

บา้นนาประชาสรรค ์ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 8 12,640                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไก่ป่า

 ต าบลหนองพอก อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เต่า ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นธวชั

บุรี ต าบลธงธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัดอนไผ่ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคางฮงุ

 ต าบลธวชับุรี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเมอืง

นอ้ย ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นงิ้ว (คุ

รูปถมัภ)์ ต าบลธงธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โสน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนคางฮงุบาก

ไขนุ่่นโนนศึกษา ต าบลผกัแวน่ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 64 101,120                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแมด

โพธิ์กลาง ต าบลเชยีงขวญั อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดงบงั 

(พกิลุศึกษาคาร) ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหมูมน้

 ต าบลหมูมน้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกษม

สุข ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แก่ง ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ส าราญ ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวงัยาว

เจริญวทิย ์ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

เมอืงใหม่สุวรรณภูม ิต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

บวั ต าบลสระบวั อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวง ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

วทิยาพฒัน ์ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกอก

แกว้ ต าบลเด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลา่

ฮก ต าบลหนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กระจายเหลา่สูง ต าบลหนองหมืน่ถา่น อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวง ต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 15,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หวา้ ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งหมืน่

ทุ่งแสนพทิยาคม ต าบลหนองทพัไทย อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

โคกทม (พศิิษฐพ์ทิยาคาร) ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

หมากไฟ ต าบลศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคูดนิ

ทราย ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนท่าโพธิ์

ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค ์ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นฮ่อง

สงัข ์ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหว่

อดงสวนผึ้ง (สุขนาคธรรม) ต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดงหวัเรือ

ป่าม่วงวทิยา ต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนคุรุราษฎร์

สามคัคี ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

แท่น ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดอนดู่ดอน

เจริญ ต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นชะโด

เหลา่บงึแกว้ ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวั

ดอนเปลอืยวทิยา ต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มหงิษาราม ต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ยางหนองไผ่ ต าบลบ่อพนัขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแดง 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแสนสี

 ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดงบงั

 ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

เมอืงจอก ต าบลบา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนานวล

ราษฎรนิ์ยม ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

นอ้ย ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่า

ยางวนาทพิย ์ต าบลหนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองบวั

ประชาสรรค ์ต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 17,380                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

แดง ต าบลแสนสุข อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

เดื่อโนนสวรรค ์ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเมอืงอา

รมัย ์ต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

งาม (สุขะวรรณะอปุถมัภ)์ ต าบลหนองทพัไทย อ าเภอพนมไพร จงัหวดั ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ไชยศรี ต าบลโนนไชยศรี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนนา

ทมโคกก่อง ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไตรมติร

วทิยา ต าบลกกโพธิ์ อ  าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

พองุ (ประชาราษฎรบ์  ารุง) ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแห่

ประชานุกูล ต าบลนาเลงิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนป่าไมอ้ทุศิ

 11 ต าบลบงึงาม อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไผ่หนองหวา้ ต าบลศรีวลิยั อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคู

เมอืงสามคัคีวทิยา ต าบลท่าสดีา อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

ทอง ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สเีสยีด ต าบลศรีวลิยั อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาโค

หนองแคน ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองไฮ

ภูเขาทอง ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

ส าราญ ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เมก็ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

โคกกลางมติรภาพที8่4 ต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไฮ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกก

ตาลดงบงัวทิยา ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทรายทอง

เฉลมิวทิย ์ต าบลท่าสดีา อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาก

หนองเทา ต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุขุน่

 ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 63,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองชาด ต าบลดู่นอ้ย อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นงูเหลอืม ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนไพศาลวทิยาคม ต าบลไพศาล อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจนัทรส์วา่ง ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคุยคอ้ (บญัฑติประชาสรรค)์ ต าบลดนิด า อ าเภอจงัหาร จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวงัยาวเจริญวทิย ์ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนท่าโพธิ์ผกักา้มวทิยา ต าบลทุ่งเขาหลวง อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนเมอืงสุวรรณภูม ิต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเปลอืย (คุรุสรรคว์ทิยา) ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอสุวรรณภูม ิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนเมอืงบวัวทิยาคาร ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนยางค าวทิยา ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกดุน า้ใส (ผดุงวทิยาคาร) ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสระโพนทอง ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองคูณ ต าบลเด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคุยผงดงนอ้ย ต าบลเหลา่หลวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนหว้ยหนิลาด ต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพนสูง ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต าบลหนองบวั อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบุ่งเบา ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอกไม ้ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนแฮด ต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหลา่หวัภู ต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ ต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สวนมอญ ต าบลองีอ่ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองแก่ง ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นป่ายาง ต าบลโนนตาล อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นเมอืงหงส ์ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุร

พกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นงิ้วหวา่นศึกษาคาร ต าบลโนนไชยศรี อ าเภอ

โพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาเลา ต าบลอคัคะค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาแพง ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอเสลภูม ิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นปากช่อง ต าบลค านาด ีอ าเภอโพนทอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนกดุสระวทิยานุกูล ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นพนสัดงสวา่งวทิย ์ต าบลชานุวรรณ อ าเภอพนมไพร ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเหลา่ฮก ต าบลหนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนโพนขวาวพทิยาคม ต าบลทุ่งศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณภูม ิ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเมอืงคลอง ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองเหลก็ ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนจตุคามวทิยา ต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคก (ทองคุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลดอกไม ้อ าเภอ

สุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นยางจอ้งหนองแวงนอ้ย ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอเกษตรวสิยั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นจานใต ้ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองม ัง่วทิยา ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองแหว้หนองบวัทอง ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮ ี ชดุ 1 108,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค ์ต าบลศรีสวา่ง 

อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกระจายเหลา่สูง ต าบลหนองหมืน่ถา่น อ าเภออาจ

สามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นฮ่องทราย ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหวัหนองตาด ต าบลสงิหโ์คก อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสมสะอาด ต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นคอ้แสนส ีต าบลดอกล า้ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสม้โฮง ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นส าโรง ต าบลบา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นขมุดนิสวา่งประชานุกูล ต าบลน า้ใส อ าเภอจตุรพกัตร

พมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาแพง ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามคัคี ต าบลนาอดุม อ าเภอโพนทอง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าส าราญ ต าบลสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองแสงทุ่ง ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 8,101,180                 

งบลงทนุ 8,101,180                 

ครุภณัฑ์ 8,101,180                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ 

เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 200,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,163,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็

 เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็

 เขต 2 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 7 154,000                      



138 / 186

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็

 เขต 3 ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 11 242,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 3 ต าบลแวง อ าเภอ

โพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 8 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 2 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 7 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 2 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิ เครื่อง 10 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 3 ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดั เครื่อง 11 63,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 2 ต าบล

สระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 7 126,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 3 ต าบล

แวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 3 ต าบล

แวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 6,200                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 2 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 3 28,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 83,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 2 

ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 1 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ เขต 1 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ จอ 1 21,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,626,080                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคานหกัโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวทิย)์ ต าบลสแีกว้ อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามคัคี ต าบลดนิด า อ าเภอจงัหาร จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ลิ้นฟ้าวทิยาคาร ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองแวงหนองหวัคน ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนจตุรคามพฒันา ต าบลกู่กาสงิห ์อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแคน (วนัครู 2503) ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดู่ฝายใหญ่ ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสงิหโ์คกดงมนัเหลา่งามวทิยาคม ต าบลสงิคโ์คก อ าเภอเกษตรวสิยั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโพธิ์ใหญ่ ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหน่อมฟ้าเลือ่มวทิยา ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองหนิใหญ่วทิยา ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเด่นราษฎร ์ต าบลเด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนร่องค าหงษท์องวทิยา ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนทุ่งศรีเมอืงวทิยา ต าบลทุ่งศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงครัง่ใหญ่ ต าบลดงครัง่ใหญ่ อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวารีสวสัดิ์วทิยา ต าบลวารีสวสัดิ์ อ  าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนานวลราษฎรนิ์ยม ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดูน (บกัตู ้โนนตาแสง) ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัต ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนน า้ค าใหญ่วทิยา ต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหา้งหวา้ (คุรุรฐัประชาสรรค)์ ต าบลเปลอืย อ าเภอสุวรรณภูม ิ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองอเีขม็ ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโสภาพพทิยาภรณ์ ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นอหีมนุ 

ต าบลราชธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นไมล้า่ว 

(คุรุราษฎรพ์ฒันา) ต าบลเมอืงหงส ์อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 3 5,040                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดงบงั 

(พกิลุศึกษาคาร) ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหมูมน้

 ต าบลหมูมน้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 35 58,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหน่อม

ฟ้าเลือ่มวทิยา ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 18,480                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนจตุรคาม

พฒันา ต าบลกู่กาสงิห ์อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเขวา

โคกสวายโดด ต าบลสระบวั อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนโสภาพ

พทิยาภรณ์ ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนคอ้ใหญ่ชยั

ยทุธวทิยา ต าบลคอ้ใหญ่ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ฮาง ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนดอนกลอย

วทิยาคาร ต าบลหนองฮ ีอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

เมอืงจอก ต าบลบา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง

เครือด่านนอ้ย ต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนน า้ค าใหญ่

วทิยา ต าบลน า้ค า อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นชานุ

วรรณ (ประชาวทิยาคาร) ต าบลชานุวรรณ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนองหนิ

ใหญ่วทิยา ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคูดนิ

ทราย ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหวันา 

ต าบลหนองทพัไทย อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสวนปอ

 ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนก

เหาะ ต าบลดงครัง่ใหญ่ อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กงุ ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนอง

หลวงประชาบ ารุง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาทม 

ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนทรายทอง

เฉลมิวทิย ์ต าบลท่าสดีา อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสเีสยีด

 ต าบลศรีวลิยั อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นค าพองุ

 (ประชาราษฎรบ์  ารุง) ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นแห่

ประชานุกูล ต าบลนาเลงิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกก

ตาลดงบงัวทิยา ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนไตรมติร

วทิยา ต าบลกกโพธิ์ อ  าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 40 67,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

ทอง ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดงบงั (พกิลุศึกษาคาร) ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

ไพศาลวทิยาคม ต าบลไพศาล อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นป่านหนองออ้ ต าบลดงสงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนสามขาพทิยาคม ต าบล

สามขา อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนจานเตยวทิยาประชาสรรค์

 ต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนเมอืงจ าปาขนั ต าบลจ าปา

ขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นอุ่มเม่าสงิหไ์คล

 ต าบลเหลา่หลวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบล

หนองบวั อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนคอ้ใหญ่ชยัยทุธวทิยา 

ต าบลคอ้ใหญ่ อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองไศล ต าบลดู

กอึง่ อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นสระโพนทอง ต าบล

ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนทุ่งกลุาประชารฐั ต าบลดง

ครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นตาจ่อยหนองสระ 

ต าบลดอกล า้ อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนดอนเสาโฮง ต าบลพนม

ไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนหนองโนราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาทม ต าบลโพธิ์ทอง

 อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลภูเงนิ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นค าพองุ 

(ประชาราษฎรบ์  ารุง) ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนทรายทองเฉลมิวทิย ์

ต าบลท่าสดีา อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนรฐัประชาวทิยาคาร ต าบลดงกลาง 

อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 102,333,400              

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 94,530,800                

งบลงทนุ 94,530,800                

ครุภณัฑ์ 503,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั เครื่อง 5 162,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 27 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 12 66,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 244,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 27 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 27 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 3 45,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 19,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,027,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,526,100                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนเชยีงใหม่ประชา

นุสรณ์ ต าบลเชยีงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนธวชับุรีวทิยาคม ต าบลนิเวศน ์

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 948,100                      
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

รอ้ยเอด็วทิยาลยั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 82,172,000                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนเมอืงสรวงวทิยา ต าบล

หนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนหวัโทนวทิยา ต าบลหวัโทน 

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนสุวรรณภูมพิทิยไพศาล

 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนจนัทรุเบกษาอนุสรณ์ 

ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนเมยวดพีทิยาคม ต าบล

เมยวด ีอ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์

 ต าบลเชยีงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 640,500                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนพนมไพรวทิยาคาร ต าบลพนมไพร อ าเภอ

พนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 12,455,000                   

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนเสลภูมพิทิยาคม ต าบลกลาง อ าเภอเสลภูมิ หลงั 1 12,455,000                   

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

ศรีสมเด็จพมิพพ์ฒันาวทิยา ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 7,361,500                    

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

จนัทรุเบกษาอนุสรณ์  ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 7,430,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนหนองพอกวทิยาลยั 

ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 11,256,100                   

รายการระดบัที1่: แบบอาคารศูนยก์ฬีาในร่ม โรงเรียนรอ้ยเอด็วทิยาลยั  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 18,648,500                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,318,400                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนดู่นอ้ยประชาสรรค ์

ต าบลองีอ่ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนดูกอึง่ประชาสามคัคี 

ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนโนน

ชยัศรีวทิยา ต าบลโนนชยัศรี อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 159,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,010,500                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนศรี

ธวชัวทิยาลยั ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 501,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนสตรี

ศึกษา 2 ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 501,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนหนองพอกวทิยาลยั ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนอง แห่ง 1 305,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนค านา

ดพีทิยาคม ต าบลค านาด ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 220,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนน า้ใสวรวทิย ์ต าบลกดุ

น า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 266,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนหนอง

หมืน่ถา่นวทิยา ต าบลหนองหมืน่ถา่น อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 260,800                      
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนโพธิ์

ทองวทิยาคาร ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 401,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 9 เสน้ โรงเรียนโพธิ์ศรีสวา่งวทิยา 

ต าบลโพธิ์ศรีสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 162,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนทุ่งหลวงพลบัพลาไชย ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณ

ภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 256,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนหนิ

กองวทิยาคาร ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 260,800                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนกู่กาสงิหป์ระชาสรรค ์ต าบลกู่

กาสงิห ์อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนปทุม

รตัตพ์ทิยาคม ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 228,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนโพนเมอืงประชารฐั (ดร.ก่อ สวสัดิ์พาณิชย ์อนุสรณ์) 

ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 366,700                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 7,802,600                 

งบลงทนุ 7,802,600                 

ครุภณัฑ์ 7,802,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,802,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนผาน า้ทพิย์

วทิยา ต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโพนสูง

ประชาสรรค ์ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสามขาวทิยา

 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโพธิ์ศรีสวา่ง

วทิยา ต าบลโพธิ์ศรีสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองผึ้ง

วทิยาคาร ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนค านาดี

พทิยาคม ต าบลค านาด ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหวัโทน

วทิยา ต าบลหวัโทน อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโพนเมอืง

ประชารฐั ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเทอดไทย

วทิยาคม ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนศรีธวชั

วทิยาลยั ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่าม่วง

วทิยาคม ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสูงยาง

วทิยาประชาสรรค ์ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโพนทอง

พฒันาวทิยา ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 12,282,800                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 1,042,900                 
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งบลงทนุ 1,042,900                 

ครุภณัฑ์ 1,042,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบล

นิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบล

นิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 17,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 97,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 5 47,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เตา 5 50,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 34,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 20,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 372,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร(์ประถมศึกษา) 

โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

โสตศึกษาจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 192,500                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั เครื่อง 20 240,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 39,000                        

รายการระดบัที1่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 2 ตนั โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตนั โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 28,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 175,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ กลอ้ง 5 175,000                      

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 125,000                   

งบลงทนุ 125,000                   

ครุภณัฑ์ 125,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัรอ้ยเอด็

 ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 3 84,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เตา 1 13,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 8,234,900                 

งบลงทนุ 8,234,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,234,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,118,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,118,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 510,200                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 510,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,606,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 3,872,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 734,000                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,880,000                 

งบอดุหนุน 2,880,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,880,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,201,400                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 7,422,400                 

งบลงทนุ 7,422,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,422,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 743,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 205/26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธ์วชับุรี

 ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 743,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,641,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ธวชับุรี ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหธ์วชับุรี ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหธ์วชับุรี ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,616,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหธ์วชับุรี ต าบล

นิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 4,616,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ธวชับุรี ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ สนาม 1 421,700                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 779,000                   

งบลงทนุ 779,000                   

ครุภณัฑ์ 779,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 575,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธ์วชั

บุรี ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 575,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธ์วชับุรี 

ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 5 104,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหธ์วชับุรี ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ กลอ้ง 2 100,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 853,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 853,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 853,000                   

งบด าเนินงาน 853,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 853,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 853,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,566,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,566,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 344,000                   

งบด าเนินงาน 344,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 344,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 344,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,182,000                 

งบด าเนินงาน 1,182,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,182,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,182,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 255,478,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 162,006,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 162,006,000              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 92,773,100                

งบอดุหนุน 92,773,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 92,773,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 92,773,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 18,010,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 4,142,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 8,104,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 8,554,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 53,961,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 69,232,900                
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งบอดุหนุน 69,232,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 69,232,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 69,232,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 6,808,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,565,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,063,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,233,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 54,561,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 93,472,100                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 67,222,500                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 67,222,500                

งบลงทนุ 67,222,500                

ครุภณัฑ์ 9,695,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,695,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัชพีรอ้มซอฟตแ์วรแ์ละ

ระบบ E-Testing  วทิยาลยัการอาชพีพนมไพร ต าบลสระแกว้ อ าเภอพนม

ไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการไมโครคอนโทรลเลอรพ์รอ้ม

เครื่องมอืวเิคราะหส์ญัญาณ  วทิยาลยัการอาชพีรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีระไนราบพรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัการอาชพี

รอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์  

วทิยาลยัการอาชพีเกษตรวสิยั ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการการโรงแรม   วทิยาลยัการอาชพีเกษตรวสิยั

 ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 180 มม. พรอ้ม

อปุกรณ์ วทิยาลยัการอาชพีเกษตรวสิยั ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกยานยนตด์เีซลคอมมอนเรล  วทิยาลยัการอาชพี

โพนทอง ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสาขาการประมง  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยรีอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 215,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิคสุวรรณภูม ิ 

ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 1,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,527,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,527,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

1,088 ตารางเมตร ( 2 ชัน้)  วทิยาลยัการอาชพีพนมไพร ต าบลสระแกว้ 

อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 12,511,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการอเนกประสงคพ์รอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่

กวา่ 3,000 ตารางเมตร วทิยาลยัการอาชพีโพนทอง ต าบลแวง อ าเภอโพน

ทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 16,316,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิอเนกประสงคพ์รอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

3,000 ตารางเมตร วทิยาลยัการอาชพีเกษตรวสิยั ต าบลเมอืงบวั อ าเภอ

เกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 28,698,400                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,114,000                 
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จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,114,000                 

งบลงทนุ 2,114,000                 

ครุภณัฑ์ 2,114,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,364,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัอาชวีศึกษารอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็  เครื่อง 62 1,364,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะแบบตัง้พื้นขนาด 25 มม. พรอ้มอปุกรณ์   

วทิยาลยัเทคนิครอ้ยเอด็  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 3 750,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 24,135,600                

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 24,135,600                

งบลงทนุ 24,135,600                

ครุภณัฑ์ 2,514,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,670,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งประชมุ สถาบนัการอาชวีศึกษาเกษตรภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็   ชดุ 1 870,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งส านกังาน สถาบนัการอาชวีศึกษาเกษตรภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็  ชดุ 1 800,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 844,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑค์อมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย (Data Center) สถาบนั

การอาชวีศึกษาเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี

 จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 844,900                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,620,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,620,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร  วทิยาลยัอาชวีศึกษารอ้ยเอด็ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็  หลงั 1 21,620,700                   

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 7,411,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,411,700                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 7,411,700                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 7,411,700                 

งบอดุหนุน 7,411,700                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,560,100                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอรช์นิดเบาะหนงั วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบล

นิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 60 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน์

 อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 6 124,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ 

ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 12,000                        

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

วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั เครื่อง 5 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนลายน้ิวมอื ชนิดบนัทกึเวลาเขา้ออกงาน 

วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 9,700                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ  ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ ไม่

นอ้ยกวา่ 150  น้ิว วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ  ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ ไม่

นอ้ยกวา่ 180  น้ิว วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จอ 2 70,400                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางรองเทา้ 12 ช่อง  ชดุละ 4 ตวั วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็

 ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ช ัน้ 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงตามสาย วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบล

นิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงประจ าหอ้งเรียน วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ 

ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 12,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบล

นิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้  วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน์

 อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ขนาด 185x120x75 ซม. พรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยั

สงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 4 54,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานตวัแอล พรอ้มตูล้ิ้นชกัลอ้เลือ่นและเกา้อี้ 

วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 25,000                        

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

วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 6 156,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊บรรยายพรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบล

นิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว วทิยาลยัสงฆ์

รอ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 4 70,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุพารท์ชิ ัน่ครึ่งทบึครึ่งกระจก วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ 

ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 5 56,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอร ์ 18 ช่อง วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 5 31,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Swicth) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 8 184,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,851,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบสาธารณูปโภค วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์

อ าเภอธวชับุรี  จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์ วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน์

 อ าเภอธวชับุรี  จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้  วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็ ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี

  จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,351,600                    

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 3,500,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,500,000                 
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ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3,500,000                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 3,500,000                 

งบอดุหนุน 3,500,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานระบบอาคารหอประชมุ วทิยาเขตรอ้ยเอด็ ต าบลดง

ลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ งาน 1 3,500,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 270,458,500              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 8,002,800                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 8,002,800                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 8,002,800                 

งบอดุหนุน 8,002,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,002,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

พื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 8,002,800                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,000,000                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไหสู่้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 5,000,000                 

พฒันาพื้นทีทุ่่งกลุารอ้งไหใ้หเ้ป็นแหลง่ผลติขา้วหอมมะลคุิณภาพสูงและสนบัสนุน

เกษตรกรใหพ้ึง่ตนเองได ้ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค (ภาค บาท 0 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 33,608,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 3,483,700                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 3,483,700                 

งบอดุหนุน 3,483,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,483,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 3,483,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 514,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน รายการ 0 294,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน รายการ 0 308,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน รายการ 0 1,890,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 476,700                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,124,300                

ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,124,300                

งบรายจ่ายอื่น 30,124,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ บาท 0 30,124,300                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 92,055,900                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 92,055,900                

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 92,055,900                

งบบคุลากร 14,181,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 7,259,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 11 5,711,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 11 975,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 6 572,400                      
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ค่าจา้งช ัว่คราว 6,921,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 5 1,792,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 25 5,129,300                    

งบด าเนินงาน 5,565,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,565,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 15 768,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 3 254,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 14 2,113,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 3 254,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 30 270,000                      

งบอดุหนุน 72,309,200                

เงนิเดอืน 72,309,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 175 69,413,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 33 2,895,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 131,791,800              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 12,265,300                

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 12,265,300                

งบด าเนินงาน 6,609,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,609,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,609,000                    

งบลงทนุ 4,756,300                 

ครุภณัฑ์ 4,756,300                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,756,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงโมบาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอสารเคม ีต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั ตู ้ 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่โปรตีนอตัโนมตัิ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูมิ

 จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุการเรียนการสอนเคมอีนิทรีย ์ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ

เสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 795,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฐมพยาบาลและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย ต าบลเกาะแกว้

 อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 2 144,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุประกอบการเรียนการสอนการปฐมพยาบาลและการ

ป้องกนัการบาดเจบ็จากกฬีา-ชดุหุ่นช่วยฟ้ืนคืนชพี (แบบผูใ้หญ่) ต าบลเกาะ

แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการจลุชวีวทิยาทางการแพทย ์ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 434,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชพีเด็กแบบมสีญัญาณไฟบนตวัหุ่น 

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส่งคลืน่ความถีสู่ง (sonicator) ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพระบบดจิติอลรงัสคีวามรอ้น ต าบลเกาะแกว้

 อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ กลอ้ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่น า้ใหบ้ริสุทธิ์ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการน าไฟฟ้าในสารละลายแบบพกพา ต าบลเกาะ

แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 45,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องไตเตรทอตัโนมตัิ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการน าไฟฟ้า ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารละลาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งสารตกตะกอน ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสล

ภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งท าความสะอาดดว้ยคลืน่ความถี ่ต าบลเกาะแกว้

 อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามหวาน (Refractometers) ต าบลเกาะ

แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสงยูว-ีวสิเิบลิแบบล าแสงเดี่ยว 

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณรงัสแีบบหวัวดัภายในชนิดบรรจกุา๊ซ 

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัแผ่นส าหรบังานทางวสัดุศาสตร ์ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประกนัคุณภาพการศึกษา 0 900,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 85,743,300                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 85,743,300                

งบด าเนินงาน 12,835,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,876,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,776,800                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,958,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,958,900                    

งบลงทนุ 71,707,600                

ครุภณัฑ์ 24,367,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 24,367,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เบสทรอมโบน ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั ตวั 1 189,000                      

รายการระดบัที1่: เบสไฟฟ้าแบบ 5 สาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ ตวั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เทเนอรแ์ซกโซโฟน ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั ตวั 1 62,000                        

รายการระดบัที1่: อลัโตแ้ซกโซโฟน ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั ตวั 1 55,000                        

รายการระดบัที1่:  เปียโนไฟฟ้า ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั ตวั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ทรมัเป็ต ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: เบสไฟฟ้าแบบอฟัไลท ์ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ ตวั 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: คียบ์อรด์ซนิธไิซเซอร ์ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ ตวั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์ปรีไฟลค์ียบ์อรด์ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: กลองคองกา้ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: กลองทมิบาเลส ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใหจ้งัหวะในรูปแบบลาติน ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ

เสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 15,200                        

รายการระดบัที1่: เทมเบิ้ลบลอ็ก ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะการฝึกซอ้มส าหรบักตีาร ์ต าบลเกาะ

แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ปรบัแต่งเสยีงกตีาร ์ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูมิ

 จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใหจ้งัหวะและบนัทกึจงัหวะกลอง ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: ฉาบมารช์ชิง่ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ คู่ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: มาริมบา ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: กอ็ง ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลองไฟฟ้า ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุประกอบหอ้งปฏบิตัิการโครงงานคณิตศาสตร ์ต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หอ้ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์การเรียนรูก้ระบวนการประติมากรรม

สรา้งสรรค ์ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกทกัษะการวดัขนาดและปฏบิตัิการถอดแบบ

ลวดลาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 190,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์การสอนปฏบิตัิงานจติรกรรม ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 298,500                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ไฟฟ้า ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ลูเ่ดนิกึ่งสเต็ป ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานเอนปัน่ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานนัง่ตรงปัน่ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหลงั ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ

เสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหนา้ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ

เสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือหวัไหล ่ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูมิ

 จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือหนา้อก ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสล

ภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสล

ภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือแขนดา้นหนา้ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ

เสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือหลงั ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ฝึกมา้นัง่แนวราบ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 23,500                        

รายการระดบัที1่: มา้นัง่ฝึกบริหารหนา้ทอ้งปรบัระดบั ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ

เสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: มา้นัง่ฝึกปรบัระดบั ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 34,500                        

รายการระดบัที1่: คานบารย์กน า้หนกั ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 29,900                        

รายการระดบัที1่: คานอซิีบ่ารย์กน า้หนกัขนาดรูใส่แผ่นมาตรฐาน ต าบลเกาะ

แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: แผ่นน า้หนกั 6 คู่ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการประมวลผลการวจิยัทางธุรกจิ ต าบลเกาะ

แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 748,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าคลนิีกเผยแพร่นวตักรรมทางธุรกจิ 

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 40,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าคลนิีกวจิยัทางธุรกจิ ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 244,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเผยแพร่นวตักรรมทางธุรกจิ ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 57,600                        

รายการระดบัที1่: โปรแกรมประยกุตใ์นส านกังาน ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสล

ภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ โปรแกรม 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล  (ความละเอยีด 300x600

 จดุต่อตารางน้ิว) ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูมิ

 จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารมลัติฟงักช์ ัน่ระบบดจิติอล   ต าบลเกาะ

แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งประชมุ 20 ที่น ัง่พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบ ต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์การเรียนรูป้รชัญาการเมอืง ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสือ่การเรียนการสอนเกี่ยวกบัภยัพบิตัิ ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ล าโพงสนาม ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรไ์ม่นอ้ยกวา่ 3500 ANSI 

Lument XGA ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 10 425,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร ์ไม่นอ้ยกวา่ 4000 ANSI 

Lument WUXGA ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 5 272,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเลน่สนามกลางแจง้ 5 รายการ ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 283,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการถา่ยทอดองคค์วามรูต้ามศาสตรพ์ระราชา 

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 417,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเรียนการสอนภาษาจนี ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ เครื่อง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 110 น้ิวพรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้ 

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทางการศึกษา ต าบลเกาะ

แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งเรียน Smart classroom ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ

เสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้ง Data Center ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องเขา้เลม่ไฟฟ้า ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่:  บาริโทนแซกโซโฟน ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ ตวั 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,340,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,216,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัส าหรบับุคคลากรชัน้เดยีวแบบแฝด ต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ คู่ 8 13,216,000                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการดนตรีและนาฏศิลป์ ต าบลเกาะ

แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 15,324,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและทางสญัจร ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูมิ

 จงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 6,875,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่องสวา่งภายในมหาวทิยาลยั ต าบลเกาะ

แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 3,499,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานกจิกรรม ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ รายการ 1 4,950,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุอาคารเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 

ธนัวาคม 2550 ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ รายการ 1 9,800,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,200,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา รายการ 0 1,200,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่บ  ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 32,783,200                

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 32,783,200                

งบด าเนินงาน 1,260,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,260,000                    

งบลงทนุ 31,523,200                

ครุภณัฑ์ 2,011,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,011,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการฝึกเยบ็แผลชดุใหญ่ ต าบลเกาะ

แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: หุ่นแขนฝึกทกัษะการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด า ต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 8 520,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกปฏบิตัิการการสวนปสัสาวะเพศหญงิ ต าบลเกาะแกว้

 อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 4 186,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกปฏบิตัิการการสวนปสัสาวะเพศชาย ต าบลเกาะแกว้

 อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 4 186,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกฉีดยากลา้มเน้ือสะโพกแบบมสีญัญาณ ต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 54,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัออกซเิจน 1.5 คิว พรอ้มเกจอ์อกซเิจน ต าบลเกาะแกว้ 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 3 22,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบดจิติอล  (1ชดุ ม1ี0เครื่อง) 

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 39,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เลอืด ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั เครื่อง 2 67,600                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็เปลหามพรอ้มแผ่นสไลดเ์คลือ่นยา้ยผูป่้วย ต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ คนั 1 24,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืด ต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใหย้าอตัโนมตัิ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ เครื่อง 1 45,000                        
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รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกท าคลอด (เด็กมสีายสะดอื) ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ

เสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกตรวจความกวา้งของปากมดลูกในระยะก่อนคลอด 

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตวั 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอื BBA (Birth Before Admission) ต าบล

เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 44,900                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,512,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,512,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 29,512,200                   

กระทรวงสำธำรณสขุ 457,976,200               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 457,976,200              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 450,123,600              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 18,334,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 18,334,000                

งบลงทนุ 18,334,000                

ครุภณัฑ์ 18,334,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 18,334,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ 

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุน า้ใส ต าบลกดุน า้ใส 

อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงกกต. โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบาลอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจ

สามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยางเลงิ ต าบลดอกไม ้

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกกลาง ต าบลผาน า้ยอ้ย

 อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนจกิ ต าบลสวนจกิ อ าเภอ

ศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกส ีต าบลโคกส ีอ าเภอเมย

วด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหลา่สามคัคี ต าบลพระเจา้ 

อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นสี

แกว้ ต าบลสแีกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 920,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี

 จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุน า้ใส ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง กกต. โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลบาลอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยางเลงิ ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณ

ภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหลา่สามคัคี ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีง

ขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลดงครัง่นอ้ย ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุน า้ใส ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงกกต. โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลบาล

อาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยางเลงิ  ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกกลาง ต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอหนองพอก เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนจกิ ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกส ีต าบลโคกส ีอ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเหลา่สามคัคี ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า สถานีอนามยัเฉลมิ

พระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นสแีกว้ ต าบลสแีกว้ อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลกดุน า้ใส ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง

กกต. โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลบาลอาจ

สามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 38,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นยางเลงิ ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเหลา่สามคัคี ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกดุน า้ใส ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงกกต. 

โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลบาลอาจสามารถ 

ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นยางเลงิ ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเหลา่สามคัคี ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ดงครัง่นอ้ย ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

กดุน า้ใส ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง กกต. 

โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลบาลอาจสามารถ 

ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นยางเลงิ ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นโคกกลาง ต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

สวนจกิ ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงครัง่

นอ้ย ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุน า้

ใส ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง กกต. 

โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลบาลอาจสามารถ ต าบลอาจ

สามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยาง

เลงิ ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โคกกลาง ต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนจกิ

 ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกส ี

ต าบลโคกส ีอ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหลา่

สามคัคี ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุน า้ใส ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงกกต. โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลบาลอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยางเลงิ ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหลา่สามคัคี ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกดุน า้ใส ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงกกต.

 โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลบาลอาจสามารถ

 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นยางเลงิ ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเหลา่สามคัคี ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงครัง่นอ้ย ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอ

เกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุน า้ใส ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลบาลอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยางเลงิ ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกกลาง ต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวนจกิ ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดงครัง่นอ้ย ต าบลดงครัง่นอ้ย อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลกดุน า้ใส ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงกกต. โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลบาลอาจ

สามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นยางเลงิ ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโคกกลาง ต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลสวนจกิ ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโคกส ีต าบลโคกส ีอ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเหลา่สามคัคี ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 75,000                        

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 9,935,400                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 9,935,400                 

งบลงทนุ 9,935,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ALS with evaluation and feedback ระบบจ าลอง

สถานการณ์ทางการแพทยเ์สมอืนจริงเพือ่ฝึกทกัษะชนิดไรส้าย ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง ระบบ 1 1,200,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,735,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,735,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัอาจารยแ์พทย ์เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบอาคาร 

โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 8,735,400                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 421,854,200              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 421,854,200              

งบลงทนุ 421,854,200              

ครุภณัฑ์ 22,515,000                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,765,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลหนองพอก ต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จงัหวดั เครื่อง 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 

ปอนด ์โรงพยาบาลพนมไพร ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลเมอืงสรวง ต าบลหนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั เครื่อง 1 760,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,750,000                   

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลปทุมรตัต ์ต าบลบวัแดง อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดั ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลเชยีง

ขวญั ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่700 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลหนองพอก ต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 840,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลโพนทอง ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอ

โพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลหนองพอก ต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลสุวรรณภูม ิต าบลสระคู อ าเภอ

สุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลพนมไพร ต าบล

พนมไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดความ

คมชดัสูงไม่นอ้ยกวา่ 2 หวัตรวจ โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดัสูง

พรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเชยีงขวญั ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลสุวรรณภูม ิต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิ ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลเสลภูม ิต าบลขวญัเมอืง อ าเภอเสล

ภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลโพนทอง ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ เตียง 1 1,760,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 399,339,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,407,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์พยาบาล เภสชักรและทนัตแพทย ์88 ยู

นิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,911 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 39,936,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์12 ครอบครวั (จอดรถชัน้ลา่ง) เป็น

อาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาล

เสลภูม ิต าบลขวญัเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 12,312,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชยีงขวญั

 ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 345,931,800                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสลภูม ิต าบลขวญัเมอืง 

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 79,655,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณภูม ิต าบลสระคู 

อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 27,535,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค ์(แบบแพทยแ์ผน

ไทย/จติเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

773 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนทอง ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง หลงั 1 12,673,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค ์(แบบแพทยแ์ผน

ไทย/จติเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

773 ตารางเมตร โรงพยาบาลธวชับุรี ต าบลธวชับุรี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั หลงั 1 12,673,600                   
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รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ผูป่้วยหนกัอบุตัิเหตุและหวัใจ เป็นอาคาร

 คสล. 12 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย 22,486 ตารางเมตร โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 202,928,700                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้

{{LF}}พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกษตรวสิยั 

ต าบลเกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 10,465,100                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 350,800                   

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 350,800                   

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 350,800                   

งบด าเนินงาน 350,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 350,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 68,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 133,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 148,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,501,800                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 7,501,800                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 7,166,800                 

งบลงทนุ 7,166,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,166,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,166,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพนมไพร

 ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,583,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืง

สรวง ต าบลหนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 3,583,400                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 335,000                   

งบลงทนุ 335,000                   

ครุภณัฑ์ 335,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 335,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 10 230,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

รอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ชดุ 5 105,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 42,118,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 15,318,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 15,318,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 14,718,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 14,718,000                
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งบอดุหนุน 14,718,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,718,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันิเวศนว์นาราม ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าค าเมก็ ต าบลผาน า้ยอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสงอรุณ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีวนาราม ต าบลเหลา่นอ้ย อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 116,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฎรบ์  ารุง ต าบลเหลา่นอ้ย อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัส าราญรมย ์ต าบลนางาม อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 663,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นท่าโพธิ์ ต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นท่าเยีย่ม ต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 117,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหนองแหว้ ต าบลวงัหลวง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอารยธรรมวนาราม(ธ) ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าจารึกธรรม (ธ) ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศรีสองหอ้ง(ธ) ต าบลโคกสูง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเจริญธรรม(ธ) ต าบลพรมสวรรค ์อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสมบูรณ์(ธ) ต าบลจ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเฉลมิพฒันา(ธ) ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสนสุขาราม(ธ) ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าทรงธรรมมคิทายวนัวหิาร(ธ) ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าทรงธรรม(ธ) ต าบลธงธานี อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัฐติวริิยวนาราม(ธ) ต าบลจงัหาร อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เหลา่ใหญ่ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกรา้ง ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแสง ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งทุ่งเกษม ต าบลศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 100,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งจติ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภออาสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่ไชยสทิธิ์ ต าบลอาสามารถ อ าเภออาสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปจัจมิ ต าบลบา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพทุธมงคล ต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์สวา่ง ต าบลบา้นแจง้ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งโหรา ต าบลโหรา อ าเภออาสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งลฎัฐวินั ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหนองอเีขม็ ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นเมก็ ต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นสนาม ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงเมอืงเก่า ต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหนองสมิ ต าบลเมอืงทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เอีย่มศรทัา ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์แกว้ ต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เมอืงนอ้ย ต าบลเมอืงนอ้ย อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนแคน ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เหลา่แถม ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแคน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เหนือสูงยาง ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสุริยาป่ายาง ต าบลหนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักกกงุวราราม ต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าราชวารี ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทรงธรรม ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เก่านอ้ย ต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งคารมณ์ ต าบลหนองผอื อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสะอาด ต าบลดู่นอ้ย อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองตอนอ้ย ต าบลดู่นอ้ย อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวารีอดุม ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นเปลอืยใหญ่ ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่ายาง(ราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันิเทศสุนทราราม ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไตรมติร ต าบลเมอืงทอง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสะอาด ต าบลหนองแวง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นแก่นทราย ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีมณี  ต าบลชมุพร อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าส าราญ ต าบลบุ่งเลศิ อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เจริญราษฎร ์ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรี ต าบลบา้นเขอืง อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงเยน็มหาวหิาร ต าบลหนองฮ ีอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 116,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแคน ต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุปผาราม ต าบลเด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตลาดไชย ต าบลบา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุปผาราม ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฎรอ์ดุม ต าบลเด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหนองแซง ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เด่นราษฎร ์ต าบลเด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ วดั 1 266,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 600,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 600,000                   

งบอดุหนุน 600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดับูรพาภริาม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมศรีอริยวงศ ์ต าบลเมอืงบวั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดักลางปุญญาคม ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 26,800,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 26,800,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 26,800,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 26,800,000                

งบลงทนุ 26,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,800,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,800,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) ภ.จว.รอ้ยเอด็ 

(ส่วนกลาง) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผกก. สภ.เมอืงสรวง ต าบลเมอืงสรวง 

อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 1,910,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. ภ.จว.รอ้ยเอด็ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ หลงั 1 2,890,000                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัรอ้ยเอด็ ต าบลเหนือ

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ 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 าจงัหวดัรอ้ยเอด็  ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 25,756,700                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 250,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 250,000                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 250,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 250,000                   

งบอดุหนุน 250,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 250,000                      
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02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ  จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไร่ 500 250,000                      

การประปาส่วนภูมภิาค 25,034,700                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 25,034,700                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 25,034,700                

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ 20,210,700                

งบลงทนุ 20,210,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,210,700                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,210,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงเสน้ท่อ กปภ.สาขารอ้ยเอด็ อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 20,210,700                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 4,824,000                 

งบลงทนุ 4,824,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,824,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,824,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นดงประเสริฐ หมู่ 9, 10

  ต าบลขวญัเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 761,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางหลวงหมายเลข 23 

จากป้อมต ารวจทางหลวงเสลภูม ิถงึ กม.139+000  อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นโคกภูดนิ หมู่ 6 ต าบล

นาเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นเมอืงไพร หมู่ 9 ต าบล

เมอืงไพร อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 459,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหนองอึง่ หมู่ 4 ต าบล

เชยีงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 568,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นบวัค า หมู่ 2 ต าบลบวั

ค า อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,595,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นโสกม่วง หมู่ 14 ต าบล

นาเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 792,000                      

การเคหะแหง่ชาติ 472,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 472,000                   

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 472,000                   

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 472,000                   

งบอดุหนุน 472,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 472,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนรอ้ยเอด็ ต าบลเหนือเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 472,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 415,963,000               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 130,587,900              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 130,587,900              

โครงการพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 90,492,400                

พฒันาคุณภาพการผลติและเพิม่มลูค่าผลผลติขา้วครบวงจร 90,492,400                

งบด าเนินงาน 5,492,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,492,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานเทศกาลวนัขา้วหอมมะลโิลก ครัง้ 1 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 492,400                      

งบลงทนุ 85,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบุ่งเชยีงขวญั หมู่ที่ 5 ต าบลเชยีงขวญั อ าเภอเชยีง

ขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ พื้นที่ 320,000 ตารางเมตร ลกึเฉลีย่ 2 เมตร 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 640,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายถนน 4 ช่องจราจร และขยายไหลท่างจราจร ทาง

หลวงหมายเลข 2043 ตอน รอ้ยเอด็ – ยางเฌอ ระหวา่ง กม.4+230 ถงึ กม.

8+500 รวมระยะทาง 4.270 กโิลเมตร ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดั สายทาง 1 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งและจดัหาแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองเลงิแก พรอ้มอาคารประกอบ ในเขตพื้นที่

อ  าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 15,000,000                   

โครงการพฒันาดา้นเกษตร 7,748,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 7,748,000                 

งบลงทนุ 7,748,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,748,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,748,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองเลงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งเขาหลวง 

อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ขนาดพื้นที่ขดุลอก 12,000 ตารางเมตร 

ความลกึเฉลีย่ดนิขดุ 3 เมตร ปริมาตรดนิขดุ 36,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแหลง่น า้หนองเหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง

ค า อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ มพีื้นที่ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 39,950 ตาราง

เมตร ความลกึดนิขดุเฉลีย่ 3 เมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

119,850 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,748,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกขยายหนองชา้งเผอืก ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืง

สรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 32,347,500                

ยกระดบัการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดั 32,347,500                

งบด าเนินงาน 4,202,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,202,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 202,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 60,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประชาสมัพนัธก์ารประกวดหนงัส ัน้ส่งเสริม

การท่องเที่ยววฒันธรรมอสีาน ครัง้ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,735,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 117,300                      

งบลงทนุ 28,145,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,145,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 71,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งขยายระบบจ่ายน า้ประปา ระบบ 1 71,000                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 14,690,000                   

รายการระดบัที1่: กรงนกขนาดเลก็ กรง 20 8,320,000                    

รายการระดบัที1่: กรงนกขนาดใหญ่ กรง 5 6,370,000                    
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,564,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงกรงสตัวเ์พือ่เสริมสรา้งสวสัดภิาพสตัวป่์า (ตระกูล

เสอื) ในการขยายพนัธุแ์ละปรบัปรุงกรงตบั กรง 10 1,564,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,820,000                   

รายการระดบัที1่: บ่อน า้ยาฆ่าเชื้อ บ่อ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: คอกสตัวร์ ัว้ตาขา่ย คอก 5 4,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งคลนิีคสตัวป่์าพรอ้มอปุกรณ์รกัษา หลงั 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เตาเผาท าลายซากพรอ้มอาคาร หลงั 1 1,000,000                    

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 285,375,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 285,375,100              

การพฒันาดา้นสงัคม 33,260,800                

เกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 10,442,500                

งบด าเนินงาน 5,042,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,042,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 302,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 302,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,134,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,134,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 42,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 31,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,242,700                    

งบลงทนุ 5,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นโคกขา่หนองโค ต าบล

ศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธ์วชับุรี 

ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนชมุชนบา้นยางกู่ ต าบลมะอึ

 อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นขอ่ย ต าบลหนองหนิ 

อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกดรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนหนองยาง ต าบลกกกงุ 

อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นหนองอึง่โปโล  ต าบล

โดนอาง อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นดอนควาย  ต าบล

สะอาด อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองฮ ี ต าบล

เด่นราษฎร ์อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นวารีสสุีก  ต าบลดูกอึง่ 

อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นนากระตึบ  ต าบลท่า

ม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนหนองหวงประชาบ ารุง  

ต าบลหนองหลวง อ าบลเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค ์ต าบล

สะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นคานหกัโนนใหญ่ ต าบล

สแีกว้ อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นโพนพองุ ต าบลหนิกอง

 อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นหนองแลง้ ต าบลหว้ย

หนิลาด อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นกดุขุน่ ต าบลรอบเมอืง 

อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นหนองใน ต าบลรอบ

เมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบล

เมยวด ีอ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นโคกศรี ต าบลชมุพร 

อ าเภอเมยวด ี จงหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนสงิหโ์คกดงมนัเหลา่งาม

วทิยาคม ต าบลสงิหโ์คก อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นหวัดอนชาด  ต าบล

บา้นฝาง อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแคน 

ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นโพนสูง ต าบลโพนสูง 

อ าเภอปทุมรตัต ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนชมุชนบา้นหมากยาง ต าบล

สามขา อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นโพนดอนสาวเอ ้ต าบล

ศรีสวา่ง อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นดงบงั (พกิลุศึกษาคาร)

 หมู่ที่ 5 ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นพระเจา้ (ศรีมหาธาตุ) 

หมู่ที่ 10 ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นป่านหนองออ้ ต าบลดง

สงิห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นดงสงิห ์ต าบลดงสงิห ์

อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นงูเหลอืม ต าบลดงแดง 

อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนลิ้นฟ้าวทิยาคาร ต าบลลิ้นฟ้า

 อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นยางเครือ ต าบลดงแดง

 อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนเมอืงอาจสามารถ ต าบล

อาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นเมอืงครอง ต าบลหนอง

ขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นจกิ ต าบลขี้เหลก็ 

อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นโนนจกิหนองคู  ต าบล

นานวล อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนหงสท์อง ต าบลแสนสุข 

อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนดอนท่อดอนแฮด ต าบล

โพธิ์ชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นโนนราศี ต าบลบงึงาม 

อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นอโีก่ม ต าบลเทอดไทย 

อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลบงึงาม

 อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นหนองโกโพธิ์เงนิค าผกั

กูด ต าบลโพธิ์ศรีสวา่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นพรมสวรรค ์ต าบลพรม

สวรรค ์อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนบา้นบะเค (ราษฎรผ์ดุง

วทิยาคาร) ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนโพธิ์สยัสวา่งวทิย ์ต าบลโพธิ์

สยั อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 120,000                      

ประกวดจงัหวดั/ชมรม TO BE NUMBER ONE  ตน้แบบ/ดเีด่น จงัหวดัรอ้ยเอด็

ระดบัประเทศ 1,975,000                 

งบด าเนินงาน 1,975,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,975,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 634,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 550,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 84,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 431,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 431,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 746,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าวดีทีศัน์ ชดุ 0 133,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท า POWER POINT ชดุ 0 57,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าบูธนิทรรศการ ชดุ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเกยีรติบตัร 300 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดง 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 163,200                      

เสริมสรา้งสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพือ่เพิม่ผลติภาพแรงงานจงัหวดัรอ้ยเอด็ 3,227,300                 

งบด าเนินงาน 3,227,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,227,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 368,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 680,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 680,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 282,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 102,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสัปรบัอากาศส าหรบัศึกษาดูงาน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,398,900                    

Smart Farmers กบัการเปลีย่นแปลงประเทศไทย 4.0 536,000                   

งบด าเนินงาน 536,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 536,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 120,000                      

พฒันาระบบการจดัสวสัดกิารสงัคมในระดบัต าบล (ศูนยม์สุีข) 4,000,000                 

งบด าเนินงาน 4,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 172,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 495,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 495,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 702,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 702,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 2,620,000                    

ศูนยเ์รียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงสมบูรณ์แบบ 3,080,000                 

งบด าเนินงาน 3,080,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาคณะกรรมการตดัสนิการประกวด 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 2,028,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 50,964,800                

ขดุลอกหนองสาธารณะหนองบวัแดง บา้นหวับอ่ หมูท่ี ่3 ต าบลไพศาล อ าเภอธวชับรุี 

 จงัหวดัรอ้ยเอด็ 7,070,000                 

งบลงทนุ 7,070,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,070,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 7,070,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองสาธารณะหนองบวัแดง บา้นหวับ่อ หมู่ที่ 3 

ต าบลไพศาล อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ขนาดพื้นที่ 69,000 ตารางเมตร

 ขดุลกึเฉลีย่ 2.50 เมตร หรือมปีริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 173,000 ลูกบาศก์ แห่ง 1 7,070,000                    ขดุลอกบงึหว้ยกลอย บา้นหนองเดิน่ หมูท่ี ่3 ต าบลชมุพร อ าเภอเมยวด ีจงัหวดั

รอ้ยเอด็ 3,043,000                 

งบลงทนุ 3,043,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,043,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,043,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบงึหว้ยกลอย บา้นหนองเดิ่น หมูที่ 3 ต าบลชมุพร

 อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 69,210 ลูกบาศก์ แห่ง 1 3,043,000                    

ขดุลอกหนองเบญ็ บา้นคุยขนวน หมูท่ี ่7 ต าบลเชยีงขวญัอ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดั

รอ้ยเอด็ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองเบ็ญ บา้นคุยขนวน หมู่ที7่ ต าบลเชยีงขวญั 

อ าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ขดุลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 29,365.50 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ มข. 27 บา้นหนองแขด้ง หมูท่ี ่3 ต าบลบงึงาม อ าเภอหนองพอก 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 553,000                   

งบลงทนุ 553,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 553,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 553,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ มข.27 บา้นหนองแขด้ง หมู่ที่ 3 ต าบล

บงึงาม อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ กวา้ง 15 เมตร ผนงัสูง 3 เมตร 

สนัฝายสูง 1.50 เมตร แห่ง 1 553,000                      

ก่อสรา้งฝายชะลอน า้ หมูท่ี ่2, 4 ,5 และ 9 ต าบลหนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั

รอ้ยเอด็ 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายชะลอน า้ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9

 ต าบลหนองผอื อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 1,200,000                    

ขดุลอกหนองหนองแข ้ต าบลหนองฮี 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองแข ้ต าบลหนองฮ ีอ าเภอหนองฮ ีจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ขนาดกวา้ง 50.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลกึ 2.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,180 ลูกบาศก์เมตร แห่ง 1 500,000                      

ขดุลอกหนองฮาง หมูท่ี ่11 ต าบลดูกอึ่ง อ าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองฮาง หมู่ที่ 11 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮ ี

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ขนาดกวา้ง 50.00  ยาว 100.00 ลกึ 2.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,500 ลูกบาศก์เมตร แห่ง 1 500,000                      ขดุลอกหนองตอ้น บา้นหนองเต่า หมูท่ี ่16 ต าบลหนองไผ ่อ าเภอธวชับรุี จงัหวดั

รอ้ยเอด็ 1,470,000                 

งบลงทนุ 1,470,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,470,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองตอ้น บา้นหนองเต่า หมู่ที่ 16 ต าบลหนองไผ่

 อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 43,800 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,470,000                    

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูแหลง่น า้พรอ้มระบบกระจายน า้ ขดุลอกหนองกระตบึเหนือ บา้นนา

กระตบึ หมูท่ี ่7 หมูท่ี ่8 และหมูท่ี ่11 ต าบลทา่มว่ง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 498,000                   

งบลงทนุ 498,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 498,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 498,000                      

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูแหลง่น า้พรอ้มระบบกระจายน า้ขดุลอก

หนองนากระตึบเหนือ บา้นกระตึบ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ต าบลท่า

ม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ขนาดกวา้ง 50.00 เมตร  ยาว 65.00 แห่ง 1 498,000                      

ขดุลอกขยายบงึแมค่รวัใหมอ่นัเน่ืองมาจากพระราชด าริ บา้นดงกลาง หมูท่ี ่5 บา้น

เหลา่แขมหมูท่ี ่6 และบา้นเหลา่ไพรงาม หมูท่ี ่14 ต าบลเกาะนอ้ย อ าเภอเสลภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 4,813,600                 

งบลงทนุ 4,813,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,813,600                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,813,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกขยายบงึแม่ครวัใหม่อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

บา้นดงกลาง หมู่ที่ 5 บา้นเหลา่แขมหมู่ที่ 6 และบา้นเหลา่ไพรงาม หมู่ที่ 14 

ต าบลเกาะนอ้ย อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 4,813,600                    

ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ก ัน้ล  าหว้ยไผ ่หมูท่ี ่12 ต าบลชมุพร อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 775,000                   

งบลงทนุ 775,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 775,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 775,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ก ัน้ล  าหว้ยไผ่ หมู่ที่ 12 ต าบลชมุพร 

อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ขนาดสนัฝายสูง 2.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 

เมตร กวา้ง 18.00 เมตร แห่ง 1 775,000                      

ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยแกง้กอก บา้นปากช่องสามคัค ีหมูท่ี ่8 ต าบลชมสะอาด อ าเภอ

เมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 434,900                   

งบลงทนุ 434,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 434,900                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 434,900                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยแกง้กอก บา้นปากช่องสามคัคี หมู่ที่

 8 ต าบลชมสะอาด พื้นที่กวา้ง 20.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 

3.00 เมตร พรอ้มข ัน้รูปผนงั ลาดเอยีง1/1 ดนิขดุใหม่ 9,000 ลูกบาศกเ์มตร

 ดนิขดุเหวีย่งขึ้นรูปพนงัทางรอบหนอง 6,780 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 434,900                      

แกม้ลงิฝายหนองผา้ขาว หมูท่ี ่5 บา้นภูเขาทอง ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชยั 2,800,000                 

งบลงทนุ 2,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,800,000                    
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ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิฝายหนองผา้ขาว หมู่ที่ 5 บา้นภูเขาทอง ต าบลค า

พองุ อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,800,000                    

ขดุลอกกดุลาดควาย หมูท่ี ่6 ต าบลผกัแวน่ อ าเภอจงัหาร 1,687,000                 

งบลงทนุ 1,687,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,687,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,687,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกกดุลาดควาย หมู่ที่ 6 ต าบลผกัแวน่ อ าเภอจงัหาร 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความกวา้ง 65. 00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความลกึ

 4.00 เมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 36,600 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,687,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการน า้ ในระบบเกษตร 3,226,500                 

งบด าเนินงาน 106,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 34,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 34,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 13,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 24,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

งบลงทนุ 3,120,000                 

ครุภณัฑ์ 900,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 432,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊สูบน า้ ระบบAC/DC ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1.4 กโิลวตัต์ ชดุ 6 432,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 468,000                      

รายการระดบัที1่: แผงโชลารเ์ซลลข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 3000 วตัต์ ชดุ 6 468,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,220,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,220,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่การเกษตร บา้น

มะหรี่ ต าบลภูเงนิ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่การเกษตร บา้น

โพนเมอืง ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่การเกษตร บา้น

หนองผกัตบ ต าบลบา้นบาก อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่การเกษตร บา้น

นากระตึบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่การเกษตร บา้น

หนองแดง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่การเกษตร บา้น

หนองบวั ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระบบ 1 370,000                      

แกม้ลงิหนองสุขาพรอ้มอาคารประกอบ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแกม้ลงิหนองสุขาพรอ้มอาคารประกอบ บา้นดง

กลาง หมู่ที่ 16 ต าบลอาจสามารถ อ าเภอสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ปริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 121,200 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 10,000,000                   
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ปลูกป่าดว้ยกลา้ไมข้นาดใหญ่โดยประชาชนมส่ีวนร่วมในรูปแบบประชารฐั 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าดว้ยกลา้ไมข้นาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ กลา้ 150000 3,000,000                    

สวนพฤกษศาสตรอ์  าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 6,553,400                 

งบลงทนุ 6,553,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,553,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,553,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ก าแพงลอ้มป่า กวา้ง 2.50 เมตร สูง 2.50 เมตร

 จ านวน 1,450 ช่อง รวมระยะทางยาว 3.625 กโิลเมตร หมู่ที่ 2 ต าบล

ขวญัเมอืง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 6,553,400                    

สรา้งความร่วมมอืดา้นการจดัการขยะมลูฝอยชมุชนภายใตแ้นวคดิการจดัการขยะ

เหลอืศูนย ์(Zero Waste) เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 840,400                   

งบด าเนินงาน 840,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 840,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 63,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 360,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 360,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 46,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 46,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 251,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 59,300                        

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 1,317,600                 

ฝึกอบรมจดัต ัง้หมูบ่า้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง (อพป.) (3 รุ่น) 477,600                   

งบด าเนินงาน 477,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 477,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 97,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 129,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 129,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 22,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเกยีรติบตัร 0 13,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่พรอ้มอปุกรณ์เครื่องเสยีง 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 27,000                        

ฝึกอบรมทบทวนผูน้ าชมุชนตามศาสตรพ์ระราชา 840,000                   

งบด าเนินงาน 840,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 840,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 258,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 445,300                      
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 445,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 136,700                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 130,321,500              

พฒันาผลติภณัฑ ์OTOP เพือ่พฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั 9,000,000                 

งบด าเนินงาน 9,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑ์ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาบรรจภุณัฑ์ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังาน ภูมปิญัญาทอ้งถิน่และความภาคภูมใิจ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 0 3,000,000                    

พฒันาศูนยจ์ าหน่ายและแสดงสนิคา้ศิลปะหตัถกรรมชนเผา่ภูไท ต าบลบุ่งเลศิ อ าเภอ

เมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาศูนยจ์ าหน่ายและแสดงสนิคา้ศิลปะหตัถกรรมชน

เผ่าภูไท หมู่ที่ 1 ต าบลบุ่งเลศิ อ าเภอเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 4,000,000                    

ปรบัปรุงศูนยศิ์ลปาชพี อ าเภอโพธิ์ชยั 697,500                   

งบลงทนุ 697,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 697,500                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 177,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในศูนยศิ์ลปาชพี

อ าเภอโพธิ์ชยั บา้นศรีวลิยั หมู่ที่ 13 ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดั

รอ้ยเอด็ ความยาว 4.00  เมตร  กวา้ง  6.30  เมตร สายทาง 1 177,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 355,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ บา้นศรีวลิยั หมู่ที่ 13 ต าบลขามเป้ีย 

อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 355,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 164,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค/์โรงนอน  บา้นศรีวลิยั หมู่ที่ 

13 ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 164,900                      

ก่อต ัง้ศูนยอ์ตุสาหกรรมอจัฉริยะจงัหวดัรอ้ยเอด็ (Roi - Et Smart Industry 4.0 

Center) 2,072,700                 

งบด าเนินงาน 228,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 228,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 32,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 28,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 26,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 73,700                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 73,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 5,600                         
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รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

งบลงทนุ 1,844,300                 

ครุภณัฑ์ 344,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 74,600                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ปฏบิตัิงาน ตวั 2 4,700                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูม้าติดต่องาน ตวั 2 700                           

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ตวั 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ตวั 8 5,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ตวั 2 9,000                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 127,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED สี เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรแ์ท็ปเลต็ เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 1 ระบบ 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card เครื่อง 1 700                           

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 51,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูท้  าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ 2 กอ๊ก เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 91,700                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า 120 น้ิว จอ 1 10,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ขนาด 3,500 ANSI เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ีสมารท์  ทวี ีขนาด 60 น้ิว เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ความละเอยีด 20 ลา้น พกิเซล ตวั 1 14,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยอ์ตุสาหกรรมอจัฉริยะจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

(Roi-Et Smart Industry 4.0 Center) ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ถนนรฐักจิไคลคลา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็  จงัหวดั แห่ง 1 1,500,000                    

ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มล าหว้ยหนองขอน หมู ่9 ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอ

ธวชับรุี จงัหวดัรอ้ยเอด็ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มล าหว้ยหนองขอน 

หมู่ที่ 9 ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ขนาดความกวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 15.00 เมตร และถนนเชงิลาดคอสะพาน แห่ง 1 2,000,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางสะพานหนองขอน ถงึ บา้นนาค า ต าบลอุ่ม

เมา้ อ าเภอธวชับรุี จงัหวดัรอ้ยเอด็ 15,280,000                

งบลงทนุ 15,280,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,280,000                   
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,280,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายสะพานหนองขอน 

ถงึ บา้นนาค า ต าบลอุ่มเมา้ อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ขนาดกวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 5,041.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 15,280,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 215 ตอนรอ้ยเอด็ - สุวรรณภูมิ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ในทาง

หลวงหมายเลข 215 ตอน รอ้ยเอด็ – สุวรรณภูม ิ ระหวา่ง กม.2+500 – 

กม.5+000 รวมระยะทาง 2.500 กโิลเมตร ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืง สายทาง 1 40,000,000                   

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นลิ้นฟ้า หมูท่ี ่1 และหมูท่ี ่2 ต าบลลิ้นฟ้า ถงึ บา้น

โพธิ์ชยั ต าบลโพธิ์ชยั  อ าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 3,426,000                 

งบลงทนุ 3,426,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,426,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,426,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 

และหมู่ที่ 2 ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ – บา้น

โพธิ์ชยัต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 1,370.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย สายทาง 1 3,426,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหวาย หมูท่ี ่4 ต าบลลิ้นฟ้า ถงึ สามแยกไปบา้น

โพธิ์ชยั ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 3,927,000                 

งบลงทนุ 3,927,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,927,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,927,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นหวาย หมู่ที่ 4 

ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ – สามแยกไปบา้นโพธิ์

ชยั ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ขนาดกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 1,570.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย สายทาง 1 3,927,000                    

ขยายผวิการจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สองขา้ง) บา้นทา่เยีย่ม หมูท่ี ่4 ต าบล

นิเวศน ์อ าเภอธวชับรุี จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1,800,000                 

งบลงทนุ 1,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,800,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สองขา้ง) ทางเขา้

วทิยาลยัสงฆ ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั บา้นท่าเยีย่ม หมู่ที่ 

4 ต าบลนิเวศน ์อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็  กวา้งขา้งละ 1.50 เมตร ยาว

 2,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,800,000                    

ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มล าหว้ยทราย (กดุกวา้ง) บา้นทา่เสยีว หมูท่ี ่14

 ต าบลสะอาด อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มล าหว้ยทราย (กดุ

กวา้ง) บา้นท่าเสยีว หมู่ที่ 14 ต าบลสะอาด อ าเภอโพธิ์ชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร และถนนเชงิลาดคอสะพาน แห่ง 1 5,000,000                    
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ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรีต สาย แยก ทช.รอ.4031 – มหาวทิยาลยัราชภฎั

รอ้ยเอด็ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 3,180,000                 

งบลงทนุ 3,180,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,180,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,180,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย แยก ทช.รอ.

4031 – มหาวทิยาลยัราชภฎัรอ้ยเอด็ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั

รอ้ยเอด็ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 794.00 เมตร พรอ้มไหลท่างขา้งละ สายทาง 1 3,180,000                    

ก่อสรา้งระบบกรองน า้ผวิดนิขนาด  50  ลูกบาศกเ์มตรต่อช ัว่โมง พรอ้มโรงสูบน า้ดบิ 

ต าบลหวัชา้ง อ าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ 3,956,000                 

งบลงทนุ 3,956,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,956,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,956,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกรองน า้ผวิดนิขนาด  50 ลูกบาศกเ์มตรต่อ

ช ัว่โมง  พรอ้มโรงสูบน า้ดบิ หมู่ที่ 1 ต าบลหวัชา้ง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน แห่ง 1 3,956,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนสูง ถงึ บา้นโพน ต าบลยางใหญ่ อ าเภอ

จงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย บา้นโนนสูง ถงึ 

บา้นโพน ต าบลยางใหญ่ อ าเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ขนาดกวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 1,000.00 เมตร สายทาง 1 3,600,000                    

ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร Para cape seal โดยวธิ ีPavement In - Place 

Recycling สายบา้นดอนวเิวก ต าบลพระธาต ุ- บา้นดอนชยั ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชั

บรุี จงัหวดัรอ้ยเอด็ 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร Para Cape Seal โดยวธิี

 Pavement In - Place Recycling สายบา้นดอนวเิวก ต าบลพระธาตุ - 

บา้นดอนชยั ต าบลมะอ ึอ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ขนาดกวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 2.200 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่างขา้งละ 1.50 เมตร สายทาง 1 9,000,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายบา้นฉวะ ถงึ บา้นหนองหวา้ หมูท่ี ่5 ต าบล

หนองพอก อ าเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ 3,582,300                 

งบลงทนุ 3,582,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,582,300                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,582,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายบา้นฉวะ-บา้น

หนองหวา้ บา้นฉวะ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จงัหวดั

รอ้ยเอด็ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต สายทาง 1 3,582,300                    

ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรีต สาย  รอ. 4028 แยก ทล.2136 - บา้นเมยวด ี

อ าเภอหนองพอก, เมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 9,900,000                 

งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย รอ. 4028 แยก

 2136 - บา้นเมยวด ีอ าเภอหนองพอก, เมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ขนาดกวา้ง 

6.00 เมตร  ยาว 2.581 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร สายทาง 1 9,900,000                    

ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรีต สาย   รอ.3014 แยก ทล.215-บา้นสงแคน 

อ าเภอสุวรรณภูม,ิ เกษตรวสิยั  จงัหวดัรอ้ยเอด็ 9,900,000                 

งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย รอ. 3014 แยก

 ทล. 215 ถงึ บา้นสงแคน อ าเภอสุวรรณภูม,ิ เกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2.940 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่างขา้งละ 1.00 สายทาง 1 9,900,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 57,010,400                

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเพิม่มลูค่าขา้วหอมมะลใินเขตทุ่งกลุารอ้งไหด้ว้ย

เทคโนโลยแีละนวตักรรมภายใตก้ลุ่มเครือขา่ยแปลงใหญ่ 13,612,000                

งบด าเนินงาน 8,100,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 836,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 476,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 885,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 885,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,282,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 182,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองแปลง 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าบรรจภุณัฑ์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาส ารวจ จดัท า จดัเกบ็ พฒันา และปรบัปรุง

ฐานขอ้มูลทะเบยีนและฐานขอ้มูล 0 1,280,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมานกัภูมสิารสนเทศเพือ่ประสานงาน บริหาร 

และจดัการขอ้มูล ระบบภูมสิารสนเทศ และโครงการ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 53,200                        

งบลงทนุ 5,512,000                 

ครุภณัฑ์ 5,512,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 232,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED สี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 เพือ่

ประมวลขอ้มูลดาวเทยีม เครื่อง 2 60,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 5,280,000                    

รายการระดบัที1่: รถแทรกเตอร์ คนั 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถเกี่ยวนวด คนั 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถเทรลเลอร์ คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหยอดเมลด็พนัธุ์ เครื่อง 1 80,000                        



183 / 186

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพือ่การเกษตร ต าบลหนองไผ ่อ าเภอธวชับรุี จงัหวดัรอ้ยเอด็ 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่เพือ่การเกษตร ต าบลหนองไผ่ 

อ าเภอธวชับุรี จงัหวดัรอ้ยเอด็ ปกัเสาพาดสายออกไปพื้นที่การเกษตรภายใน

ต าบลหนองไผ่ จ านวน 18 หมู่บา้น ปกัเสาพาดสายไฟฟ้า จ านวน 300 ตน้ แห่ง 1 3,600,000                    

พฒันาตลาดขา้วหอมมะลอินิทรียแ์ละขา้วหอมมะล ิสิ่งบง่ชี้ทางภูมศิาสตร ์GI สู่สากล

ครบวงจร 1,500,000                 

งบด าเนินงาน 1,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 9,600                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 9,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 701,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 701,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 581,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 42,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการประชมุ 0 8,400                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: จดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ขา้วหอมมะลแิละ

ผลติภณัฑข์า้ว ผลติภณัฑเ์ด่นของจงัหวดัรอ้ยเอด็ ในประเทศ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 77,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าบริหารโครงการ 0 77,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 28,000                        

ก่อสรา้งโรงสขีา้วขนาด 24 ตนั ต่อวนั 13,450,000                

งบลงทนุ 13,450,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,450,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,450,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงสขีา้วขนาด 24 ตนั ต่อวนั แห่ง 1 13,450,000                   

พฒันาเทคโนโลยกีารแปรรูปเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ผลผลติทางการเกษตร 5,470,000                 

งบด าเนินงาน 4,140,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,140,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 12,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 9,600                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 9,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 74,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 74,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาการแปรรูปสรา้ง

มูลค่าเพิม่แก่ผลผลติทางการเกษตร 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผูเ้ชีย่วชาญกจิกรรมพฒันามาตรฐานสถาน

ประกอบการหรือมาตรฐานผลติภณัฑแ์ปรรูป 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผูเ้ชีย่วชาญกจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพ/ลด

ตน้ทุนการผลติโรงสขีา้วชมุชน 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

งบลงทนุ 1,330,000                 

ครุภณัฑ์ 1,330,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสูญญากาศ เครื่อง 10 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่อง 10 830,000                      

ท าปุ๋ยหมกัจากผกัตบชวา 850,000                   

งบด าเนินงาน 850,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 850,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,500                         

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 7,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 635,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 207,500                      

ส่งเสริมการเลี้ยงปลาหลด 423,000                   

งบด าเนินงาน 423,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 423,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมันาและฝึกอบรม 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 139,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 139,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 44,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 44,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 24,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 43,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 165,700                      

ปรบัเปลีย่นพื้นทีป่ลูกขา้วไมเ่หมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลอืก 9,984,800                 

งบด าเนินงาน 9,984,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,984,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 128,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 128,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 152,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรภายใน 0 8,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 717,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 408,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 109,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาปรบัพื้นที่ฟารม์ชมุชนแปลงเกษตรผสมผสาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 160,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 8,826,800                    

แปลงฟารม์ตวัอยา่ง โคก หนอง นา โมเดล 8,120,600                 

งบด าเนินงาน 2,080,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,080,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 196,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 196,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 451,600                      
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 451,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 600,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงาน 0 233,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 36,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาไถดนิ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัเกรดพื้นที่ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถปรบัพื้นที่แปลงนา 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 101,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 118,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 588,400                      

งบลงทนุ 6,040,000                 

ครุภณัฑ์ 610,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 610,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าพนัธุก์ระบอื ตวั 5 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าพนัธุโ์ค ตวั 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าพนัธุแ์พะ ตวั 11 55,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าพนัธุแ์กะ ตวั 11 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัยอ่ยหญา้ เครื่อง 1 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,430,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,030,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ขนาด 30 ไร่ ศูนยเ์รียนรูข้า้วหอมมะลิ

ทุ่งกลุารอ้งให ้ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัน ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองระบายน า้ ความยาว 2.4 กโิลเมตร ศูนย์

เรียนรูข้า้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งให ้ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัน ์จงัหวดั แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลพรอ้มอปุกรณ์ปัม้น า้ ศูนยเ์รียนรูข้า้ว

หอมมะลทิุ่งกลุารอ้งให ้ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัน ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 30,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: คอกกระบอื ศูนยเ์รียนรูข้า้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งให ้ต าบล

โนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัน ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: คอกโค ศูนยเ์รียนรูข้า้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งให ้ต าบลโนน

สวรรค ์อ าเภอปทุมรตัน ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: คอกแพะ ศูนยเ์รียนรูข้า้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งให ้ต าบล

โนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัน ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: คอกแกะ ศูนยเ์รียนรูข้า้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งให ้ต าบล

โนนสวรรค ์อ าเภอปทุมรตัน ์จงัหวดัรอ้ยเอด็ แห่ง 1 100,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 12,500,000                สบืคน้งานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมสู่เสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมที่

ย ัง่ยนื 500,000                   

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการจดัเกบ็ขอ้มูลศิลปวฒันธรรม และ

ประเพณีอสีานจงัหวดัรอ้ยเอด็ จดัพมิพห์นงัสอืรวมขอ้มูล และจดั 0 500,000                      

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ววฒันธรรมประเพณีวถิชีมุชนจงัหวดัรอ้ยเอด็ 12,000,000                

งบด าเนินงาน 12,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,000,000                   



186 / 186

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02450000 จงัหวดัรอ้ยเอด็

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานวิง่มาราธอนเพือ่การท่องเที่ยวจงัหวดั

รอ้ยเอด็เพือ่สุขภาพ พรอ้มผลติสือ่เผยแพร่โปรแกรมท่องเที่ยวจงัหวดั

รอ้ยเอด็เขา้สู่โปรแกรมท่องเที่ยวเชงิธุรกจิภาคเอกชน 0 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานไตรกฬีา เพือ่การท่องเที่ยวจงัหวดั

รอ้ยเอด็เพือ่สุขภาพ พรอ้มผลติสือ่เผยแพร่ และโปรแกรมท่องเที่ยว

จงัหวดัรอ้ยเอด็เขา้สู่โปรแกรมท่องเที่ยวเชงิธุรกจิภาคเอกชน 0 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานท่องเที่ยวงานบุญผะเหวดจงัหวดั

รอ้ยเอด็พรอ้มผลติสือ่เผยแพร่ และโปรแกรมท่องเที่ยวจงัหวดัรอ้ยเอด็

เขา้สู่ระบบโปรแกรมท่องเที่ยวเชงิธุรกจิภาคเอกชน 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานสมมาน า้คืนเพง็ เสง็ประทปี  จงัหวดั

รอ้ยเอด็ พรอ้มผลติสือ่เผยแพร่ และโปรแกรมท่องเที่ยวจงัหวดัรอ้ยเอด็

เขา้สู่โปรแกรมท่องเที่ยวเชงิธุรกจิภาคเอกชน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวพระมหาเจดยีช์ยั

มงคลเพือ่การท่องเที่ยวจงัหวดัรอ้ยเอด็ พรอ้มผลติสือ่เผยแพร่ และ

โปรแกรมท่องเที่ยวจงัหวดัรอ้ยเอด็เขา้สู่โปรแกรมท่องเที่ยวเชงิธุรกจิ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ส่งเสริมงานประเพณีฮตีสบิสองคองสบิสีอ่ืน่ๆ และ

กจิกรรมอเีวน้ทต่์าง ๆ ที่มศีกัยภาพ 0 1,600,000                    


