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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 4,316,170,854            

จงัหวดัมกุดาหาร 4,316,170,854            

ส านักนายกรฐัมนตรี 7,384,800                 

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 าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ เอฟ. 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) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 15 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลมกุดาหาร อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลาโหม 42,168,900                

กองบญัชาการกองทพัไทย 42,168,900                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 42,168,900                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 42,168,900                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 20,209,800                

งบลงทนุ 20,209,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,209,800                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,209,800                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลค า

ป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 1.455 2,826,800                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลค า

ป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 1.65 3,288,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 1 3,179,500                    

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

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร
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รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลค าอาฮวน อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 0.438 1,132,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 2.05 590,400                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 1.5 367,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 2.49 631,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 2.7 579,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 2.56 664,800                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 2.65 549,700                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 2.1 361,800                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 2.6 484,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 4.875 1,045,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 1.425 255,400                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 2.035 364,900                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 4.82 1,427,200                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 2.4 514,700                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กม. 5.645 1,945,100                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 21,959,100                

งบลงทนุ 21,959,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,959,100                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,810,000                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบผลติประปามาตรฐาน ต าบลค าป่าหลาย 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 640,400                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 225,800                      
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รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 225,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 19,149,100                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,065,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 281,800                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 835,500                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 90,400                        

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 507,500                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 423,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,270,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 2,798,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,668,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,390,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 627,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 2,791,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,063,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 875,500                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 958,000                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลบา้นเป้า อ าเภอหนองสูง 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 879,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั แห่ง 1 1,621,300                    

กระทรวงการคลงั 11,506,300                

กรมสรรพสามติ 11,506,300                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 11,506,300                

การจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 11,506,300                

การบริหารจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 11,506,300                

งบลงทนุ 11,506,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,506,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,506,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังานสรรพสามติพื้นที่

มกุดาหาร พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร โครงการ 1 11,506,300                   

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 27,460,000                
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ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 960,000                   

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 960,000                   

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 960,000                   

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 960,000                   

งบรายจ่ายอื่น 960,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการมาราธอนลุม่แม่น า้โขงเพือ่

การท่องเที่ยว จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 960,000                      

กรมพลศึกษา 26,500,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 26,500,000                

โครงการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 26,500,000                

ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 26,500,000                

งบลงทนุ 26,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัสภาพสนามกฬีาอ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั

มกุดาหาร ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 26,500,000                   

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 4,994,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 4,028,400                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 272,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 272,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 272,000                   

งบลงทนุ 272,000                   

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน   ส านกังานพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ตู ้ 4 22,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 250,000                      
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รายการระดบัที1่: ท าถนน/ถมดนิ  ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษยจ์งัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,090,100                 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 3,090,100                 

พฒันาคุณภาพชวีติและจดัสวสัดกิารใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส 620,000                   

งบลงทนุ 620,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 620,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 620,000                      

รายการระดบัที1่: สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารและทุกคน บริเวณที่

จอดรถแหลง่ท่องเที่ยวแก่งกระเบา   ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 620,000                      

พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน 2,470,100                 

งบด าเนินงาน 2,470,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,470,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการสรา้งอาชพีผูม้รีายได ้

นอ้ยและยากจนตามวถิคีวามพอเพยีง 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการนวตักรรมการพฒันา

ภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 1,178,900                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 848,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 848,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 848,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ นิคมสรา้งตนเองค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร คนั 1 848,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 118,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 118,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 118,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 118,000                   

งบลงทนุ 118,000                   

ครุภณัฑ์ 118,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร  ระบบดจิติอล  (ขาว - ด า) ความเร็ว 

20 แผ่นต่อนาท ี บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัมกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร  อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร  อ าเภอเมอืงมกุดาหาร เครื่อง 1 18,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 545,510,100               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 18,000                     
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อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 18,000                     

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 18,000                     

งบลงทนุ 18,000                     

ครุภณัฑ์ 18,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก  ต าบลมกุดาหาร   อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

กรมชลประทาน 503,389,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 63,053,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 9,753,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 8,253,000                 

งบลงทนุ 8,253,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,253,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 8,253,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้สาย LMP อ่างเกบ็น า้หว้ยขาหนา้ อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 790,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้สาย RMP อ่างเกบ็น า้หว้ยขาหนา้ อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 780,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้หว้ยไร่ อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 640,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารพรอ้มระบบส่งน า้สายซอย อ่างเกบ็น า้หว้ย

ตะไถ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบ อ่างเกบ็น า้หว้ยไร่

 2 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั รายการ 0 675,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบสายชอย อ่างเกบ็

น า้หว้ยไร่ 2 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบ อ่างเกบ็น า้หว้ย

หอย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบสายชอย อ่างเกบ็

น า้หว้ยหอย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง รายการ 0 970,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบฝัง่ขวา อ่างเกบ็

น า้หว้ยพ ุอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็

น า้หว้ยพ ุอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั รายการ 0 988,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอเกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทานในเขตจงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดั รายการ 0 530,000                      

การสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบกรองน า้ ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพาน ต าบลบา้นคอ้ 

อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 1,500,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 53,300,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 53,300,000                

งบลงทนุ 53,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,300,000                   
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 53,300,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเลยีบคนัดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยชะโนด ต าบล

หนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 4.000 กม. รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้หว้ยชะโนด 

ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้หว้ยชะโนด 

ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 8,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหลงัคนั อ่างเกบ็น า้หว้ยไร่ ต าบลหนองแคน 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 0.400 กม. รายการ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้หว้ยไร่ ต าบล

หนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 4.000 กม. รายการ 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหลงัคนั อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิลบั  ต าบลหนอง

แคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 0.440 กม. รายการ 0 7,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแนวท่อฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิลบั ต าบล

หนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 4.650 กม. รายการ 0 6,800,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 368,236,800              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 64,312,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 64,312,000                

งบลงทนุ 64,312,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,312,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 64,312,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร คลอง ท่อไซฟ่อน อ่างเกบ็น า้หว้ยชะโนด 

ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝัง่ซา้ยพรอ้มอาคารประกอบ อ่างเกบ็

น า้หว้ยตะไถ ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็    ต าบลนาก

อก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยไร่ 2 ต าบลดงมอน

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 21,835,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้หว้ยชะ

โนด  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง รายการ 1 840,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้หว้ยชะ

โนด  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง รายการ 1 890,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งหนา้ท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยชะโนด  

โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดั รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระน า้ป่าคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่าง

เกบ็น า้หว้ยชะโนด  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลหนองบวั 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระน า้ป่าคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา อ่าง

เกบ็น า้หว้ยชะโนด  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลหนองบวั 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งหนา้ท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยชะโนด

ตอนบน  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง รายการ 1 720,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้สาย RMP อ่างเกบ็น า้หว้ยชะโนด

ตอนบน  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง รายการ 1 800,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ ท่อส่งน า้สาย RMP อ่างเกบ็

น า้หว้ยชะโนดตอนบน  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลดงหลวง 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 780,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยชะโนดตอนบน  

โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดั รายการ 1 670,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารและระบบส่งน า้ สาย LMC อ่างเกบ็น า้

หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค า

สรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารและระบบส่งน า้ สาย RMC อ่างเกบ็น า้

หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค า

สรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารและระบบส่งน า้ สาย 1R-LMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารและระบบส่งน า้ สาย 2R-LMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารและระบบส่งน า้ สาย 3R-LMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 870,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารและระบบน า้ สาย LMC อ่างเกบ็น า้

หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค า รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารและระบบส่งน า้ สาย 4R-LMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมอาคารและระบบส่งน า้ สาย LMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 964,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมอาคารและระบบส่งน า้ สาย RMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 965,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้และระบบส่งน า้ สาย LMC 

อ่างเกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 954,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้และระบบส่งน า้ สาย RMC 

อ่างเกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 989,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีดดาดและระบบส่งน า้ สาย LMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 925,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีดดาดและระบบส่งน า้ สาย RMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารควบคุมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ย

ขี้เหลก็  โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค า รายการ 1 978,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดและระบบส่งน า้ประกอบ สาย 

RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยขี้เหลก็ ตอนบน  โครงการชลประทานมกุดาหาร 

ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 4,400,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิลบั  

โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดั รายการ 1 4,400,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 103,000,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 42,000,000                

งบลงทนุ 42,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยหลกั พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลพงัแดง 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นโพธิ์เจริญ

 ต าบลชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 30,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหว้ยสาน พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลดงหมู 

อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 8,000,000                    

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 53,000,000                

งบลงทนุ 53,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,000,000                   

ค่าที่ดนิ 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 23,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยคนัแท

ใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 30,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 200,924,800              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 200,924,800              

งบลงทนุ 200,924,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,924,800                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท านบดนิเขือ่นหว้ยพ ุต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง

 จงัหวดัมกุดาหาร 0 12,500,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 188,424,800                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หวังานและอาคารประกอบ โครงการประตู

ระบายน า้หว้ยบงัอี ่ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 0 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หวังานและอาคารประกอบ โครงการประตู

ระบายน า้หว้ยบางทราย จงัหวดัมกุดาหาร 0 86,904,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา ประตูระบายน า้หวังานและอาคาร

ประกอบ โครงการประตูระบายน า้หว้ยบางทราย จงัหวดัมกุดาหาร 0 1,520,800                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 63,400,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 63,400,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 63,400,000                

งบลงทนุ 63,400,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,400,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 63,400,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยกกไฮ พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลบา้นคอ้ 

อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยขาแผ่ตอนบน พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลบา้น

คอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นเหลา่ลอ้ม 

ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 35,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,700,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 8,700,000                 

การจดัการงานชลประทาน 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

มกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 300,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั 

โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานมกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หว้ยมกุ .โครงการชลประทาน

มกุดาหาร ต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หว้ยหอย .โครงการชลประทาน

มกุดาหาร ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หว้ยพงุ .โครงการชลประทาน

มกุดาหาร ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หว้ยไผ่ .โครงการชลประทาน

มกุดาหาร ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 300,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการชลประทาน

มกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 0 5,000,000                    

กรมประมง 337,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 85,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 85,000                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 85,000                     

งบลงทนุ 85,000                     

ครุภณัฑ์ 85,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค ต าบลบางทรายใหญ่

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 85,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 252,000                   



11 / 112

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 252,000                   

สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 252,000                   

งบลงทนุ 252,000                   

ครุภณัฑ์ 252,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 178,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบจุม่ ขนาด 2 น้ิว ต าบลบางทรายใหญ่ 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค ต าบลบางทรายใหญ่

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 170,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กโิลวตัต ์ต าบลบางทรายใหญ่

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 55,000                        

กรมปศุสตัว ์ 1,124,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 260,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 260,000                   

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดน 260,000                   

งบลงทนุ 260,000                   

ครุภณัฑ์ 260,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต ์ต าบลค าอาฮวน 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 260,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 864,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 864,000                   

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 30,415,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 900,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 900,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 900,000                   
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งบลงทนุ 900,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 1150 900,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,375,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 6,375,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 5,950,000                 

งบลงทนุ 5,950,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,950,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,950,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัมกุดาหาร กลา้ 2200000 3,630,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัมกุดาหาร กลา้ 1000000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1700 1,300,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 425,000                   

งบลงทนุ 425,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 425,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 425,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 250 425,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 23,140,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 23,140,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 23,140,000                

งบลงทนุ 23,140,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,140,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 23,140,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 55 979,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 45 801,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 74 1,317,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 28 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 20 356,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 27 480,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเป้า อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 55 979,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 52 925,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 34 605,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 55 979,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 44 783,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นบาก อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 39 694,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 52 925,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 33 587,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 71 1,263,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 52 925,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชะโนดนอ้ย อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 73 1,299,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุแข ้อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 58 1,032,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 46 818,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นซง่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 26 462,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 28 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงหมู อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 3 53,400                        

กรมวชิาการเกษตร 5,250,700                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,318,500                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 2,318,500                 

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 2,318,500                 

งบลงทนุ 2,318,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,318,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,982,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ขนาด 160 ตารางเมตร (ตอกเสาเขม็) 

ต าบลบางไทรใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 1,982,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 336,500                      

รายการระดบัที1่: โรงเกบ็รถยนต ์ขนาด 180 ตารางเมตร ต าบลบางไทรใหญ่

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 336,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,932,200                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 2,932,200                 
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วจิยัและพฒันา 2,932,200                 

งบลงทนุ 2,932,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,932,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,932,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัคนงาน 5 ครอบครวั (ไม่ตอกเสาเขม็) ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 2,932,200                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,854,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,854,600                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,854,600                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,854,600                 

งบลงทนุ 1,854,600                 

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

มกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 28,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,826,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 995,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอดงหลวง  ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืง

มกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 495,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 831,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานเกษตรอ าเภอดง

หลวง ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 831,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,184,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,800,000                 

โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร 1,800,000                 

ส่งเสริมและพฒันาอาชพีภายใตโ้ครงการจดัทีด่นิตามนโยบายรฐับาล 1,800,000                 

งบอดุหนุน 1,800,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: รายการเงนิอดุหนุนกลุม่เกษตรกรจดัที่ดนิค าป่าหลาย 

จงัหวดัมกุดาหาร ในการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์ แห่ง 1 1,800,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 384,000                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 384,000                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 284,000                   

งบลงทนุ 284,000                   

ครุภณัฑ์ 284,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 284,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

มกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 57,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

มกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 7 226,800                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 937,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 937,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 937,000                   

บริหารจดัการ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัมกุดาหาร

  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร คนั 1 814,000                      

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัมกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัมกุดาหาร  

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 15,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนาคม 2,092,449,100            

กรมการขนส่งทางบก 4,346,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,975,400                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 2,975,400                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 2,975,400                 

งบลงทนุ 2,975,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,975,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,975,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัมกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 2,975,400                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัมกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,227,868,000            

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,059,991,000            

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,059,991,000            

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,059,991,000            

งบลงทนุ 1,059,991,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,059,991,000               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,059,991,000               

รายการระดบัที1่: สาย อ.หวา้นใหญ่ - อ.ธาตุพนม จ.มกุดาหาร จ.นครพนม กม. 23.831 459,991,000                 

รายการระดบัที1่: สาย บ.นาไคร ้- อ.ค าชะอ ีจ.มกุดาหาร จ.กาฬสนิธุ์ กม. 16.6 600,000,000                 

รายการระดบัที2่: สาย บ.นาไคร ้- อ.ค าชะอ ีตอน บ.นาไคร ้- อ.หนองสูง

 จ.มกุดาหาร จ.กาฬสนิธุ์ กม. 16.6 300,000,000                 

รายการระดบัที2่: สาย บ.นาไคร ้- อ.ค าชะอ ีตอน อ.หนองสูง - อ.ค าชะอี

 จ.มกุดาหาร กม. 19.708 300,000,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 30,000,000                

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ค าพอก - มกุดาหาร จ. กม. 2.2 25,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 5,000,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ยอ้มพฒันา - นาโพธิ์ 

จ.มกุดาหาร แห่ง 1 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 35,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 35,000,000                

พฒันาโครงขา่ยทางหลวง 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 238 ตอน ทางเลีย่งเมอืง

มกุดาหาร จ.มกุดาหาร แห่ง 1 35,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 98,527,000                

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 1,900,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงเลงินกทา แขวงทาง

หลวงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 88,130,000                

บ ารุงรกัษาทางหลวง 88,130,000                

งบลงทนุ 88,130,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 88,130,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 88,130,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงมกุดาหาร กม. 652 49,130,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสนีวน - บุ่งเขยีว จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอน สงเปือย - โนนตูม จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอน นิคมค าสรอ้ย - หนองสูง 

ตอน 1 จ.มกุดาหาร แห่ง 1 12,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 8,497,000                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 6,997,000                 

งบลงทนุ 6,997,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,997,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ค าพอก - มกุดาหาร 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสนีวน - บุ่งเขยีว 

ตอน 1 จ. มกุดาหาร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน หว้ยคลอ้ - เลงินกทา

 ตอน 1 จ. มกุดาหาร แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2370 ตอน นิคมค าสรอ้ย - 

หนองสูง ตอน 2 จ. มกุดาหาร แห่ง 1 1,999,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ค าพอก - มกุดาหาร 

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

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

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 860,235,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 518,231,000              

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 518,231,000              

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 68,231,000                

งบลงทนุ 68,231,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,231,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 63,231,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ง2 และ ง3 ผงัเมอืงรวมเมอืงมกุดาหาร จ. กม. 7.535 63,231,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 5,000,000                    รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบทางแยกต่างระดบั เชือ่ม

ถนนสาย มห.3019 - สถานีขนส่งสนิคา้ชายแดนจงัหวดัมกุดาหาร อ.เมอืง 

จ.มกุดาหาร

0 5,000,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 450,000,000              

งบลงทนุ 450,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 450,000,000                 

ค่าที่ดนิ 450,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิ ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 - บ.บางทรายใหญ่ อ.เมอืง จ. ไร่ 441 450,000,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 98,919,200                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 32,039,200                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 32,039,200                

งบลงทนุ 32,039,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,039,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 32,039,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยบงัอี ่อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มกุดาหาร ม. 180 16,299,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยบางทราย อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร ม. 250 15,740,000                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 65,580,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 65,580,000                

งบลงทนุ 65,580,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,580,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 65,580,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานโคกตะแบง ขา้มหว้ยบงัอี ่อ.เมอืง จ. กม. 2.19 14,270,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานโป่งเหลา่ขมุเงนิขา้มหว้ยบงัอี ่อ.เมอืง 

จ.มกุดาหาร กม. 2.3 14,990,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานนาจานร่วมใจขา้มหว้ยบงัอี ่อ.เมอืง จ. กม. 2.275 14,820,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2277 - บ.นาจาน อ.นิคมค าสรอ้ย จ. กม. 2.2 14,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานหนองน า้เตา้กดุโงง้ร่วมใจ อ.เมอืง, 

นิคมค าสรอ้ย จ.มกุดาหาร กม. 1.034 6,700,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 1,300,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 1,300,000                 

งบลงทนุ 1,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,300,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย มห.3002 แยก

ทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองสูง อ.นิคมค าสรอ้ย, หนองสูง จ. แห่ง 1 1,300,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 42,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 42,000,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 42,000,000                

งบลงทนุ 42,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.212 - บา้นสมสะอาด อ.หวา้น

ใหญ่ จ.มกุดาหาร กม. 4.985 42,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 178,254,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 16,611,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 11,820,000                

งบลงทนุ 11,820,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,820,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,820,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.สุขสวสัดิ์ - บ.ศรีถาวรพนา อ.ดงหลวง จ. กม. 8.555 10,820,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ถนนสาย บ.สุขสวสัดิ์ - บ.ศรีถาวรพนา อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 0 1,000,000                    

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,121,000                 

งบลงทนุ 4,121,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,121,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,121,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยเชงิชาญ อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร ม. 30 4,121,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 670,800                   

งบลงทนุ 670,800                   

ครุภณัฑ์ 670,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 600,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test

 Set แขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร เครื่อง 1 600,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 152,600,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 152,600,000              

งบลงทนุ 152,600,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 152,600,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 152,600,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มห.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

2034 - บา้นภูลอ้ม อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มห.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นนาโพธิ์ อ.เมอืง, ดอนตาล จ.มกุดาหาร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มห.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นซง่ อ.เมอืง, ค าชะอ ีจ.มกุดาหาร แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มห.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นตาดแคน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มห.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นหนองแคน อ.นิคมค าสรอ้ย, เมอืง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มห.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 

2287 - บา้นสานแว ้อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มห.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นบางทรายใหญ่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มห.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

2034 - บา้นภูลอ้ม อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มห.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

2116 - บา้นนาจาน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มห.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นนาทอง อ.เมอืง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย มห.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 

2287 - บา้นสงเปือย อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร กม. 400 17,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย มห.5004 แยกทางหลวงชนบท มห.3003 - บา้น

นิคมทหารผ่านศึก อ.เมอืง, หวา้นใหญ่ จ.มกุดาหาร กม. 1.6 16,200,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย มห.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

โคกหนิกอง อ.นิคมค าสรอ้ย, หนองสูง จ.มกุดาหาร กม. 3.7 16,400,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย มห.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองสูง อ.นิคมค าสรอ้ย, หนองสูง จ.มกุดาหาร กม. 3.5 15,500,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 9,043,000                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 7,996,100                 

งบลงทนุ 7,996,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,996,100                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,996,100                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มห.2027 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นตาดแคน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มห.2001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นดงมอน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มห.3008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นกา้นเหลอืงดง อ.เมอืง, ดงหลวง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มห.2014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นซง่ อ.เมอืง, ค าชะอ ีจ.มกุดาหาร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย มห.5031 แยกทาง

หลวงชนบท มห.4012 - บา้นศรีถาวรพฒันา อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,496,100                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทมกุดาหาร แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 22,830,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 19,030,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 19,030,000                

งบลงทนุ 19,030,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,030,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,030,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย มห.

2027 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นตาดแคน อ.เมอืง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 1,730,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย มห.

3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นบางทรายใหญ่ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 1,730,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย มห.

3030 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นนาทอง อ.เมอืง จ.มกุดาหาร แห่ง 1 1,730,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย มห.

4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2287 - บา้นสานแว ้อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร แห่ง 2 3,460,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย มห.

2014 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นซง่ อ.ค าชะอ,ี เมอืง จ.มกุดาหาร แห่ง 4 6,920,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย มห.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บา้นหนองกระยงั อ.ดอนตาล จ. แห่ง 2 3,460,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,800,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,800,000                 

งบลงทนุ 3,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,800,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย มห.

4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 - บา้นหว้ยกอก อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร แห่ง 2 3,800,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 50,963,300                

กรมทรพัยากรน า้ 13,000,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 13,000,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 13,000,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 13,000,000                

งบลงทนุ 13,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมแหลง่น า้หว้ยจงอาง  บา้นเหลา่ตน้ยม 

หมู่ที่ 9  ต าบลหนองแวง  อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 5,000,000                    
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ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองเต่า  บา้นท่าหว้ยค า หมู่ที่ 7 

 ต าบลเหลา่หม ี อ าเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 8,000,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 11,223,600                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 11,223,600                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 5,779,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่   โรงเรียนมกุดาวทิยานุกูล  หมู่

ที่ 3 ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนสยามกลการ 4  หมู่ที่

 - ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 2,949,000                 

งบลงทนุ 2,949,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,949,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นเหลา่คราม หมู่ที่ 12

 ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นพงัคอง หมู่ที่ 5 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนค าอาฮวนศรีสุราษฎร์

วทิยา หมู่ที่ 1 ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 5,444,600                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,669,000                 

งบลงทนุ 1,669,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,669,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเหลา่กลาง กลุม่ 1 หมู่ที่

 2 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเหลา่กลาง กลุม่ 2 หมู่ที่

 2 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอุ่มไผ่  หมู่ที่ 3 ต าบล

กกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นค าแฮดใหญ่  หมู่ที่ 4 

ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนเจริญ  หมู่ที่ 13 

ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 3,775,600                 

งบลงทนุ 3,775,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,775,600                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,775,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นกกแดง หมู่ที1่ ต าบลกกแดง 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นอุ่มไผ่ หมู่ที3่ ต าบลกกแดง อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,887,800                    

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 16,521,100                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,294,400                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 2,754,400                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 827,200                   

งบลงทนุ 827,200                   

ครุภณัฑ์ 11,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 816,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 816,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 90 466,200                      

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 1,693,000                 

งบลงทนุ 1,693,000                 

ครุภณัฑ์ 1,693,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,693,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัการท าหมนัลงิ จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 1,693,000                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 234,200                   

งบลงทนุ 234,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 234,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 234,200                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัมกุดาหาร กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 80,000                        

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 540,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 540,000                   

งบลงทนุ 540,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 540,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 540,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัมกุดาหาร ระวาง 90 540,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,112,600                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,112,600                 
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ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 1,219,200                 

งบอดุหนุน 600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยสรา้งแนวกนัไฟชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 12 600,000                      

งบรายจ่ายอื่น 619,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัมกุดาหาร 0 619,200                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 2,893,400                 

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 2,535,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,535,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,535,200                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 240 840,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัมกุดาหาร กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัมกุดาหาร กลา้ 135000 675,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัมกุดาหาร กลา้ 220000 638,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร กลา้ 30000 228,000                      

งบอดุหนุน 100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัมกุดาหาร หมู่บา้น 2 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 200,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัมกุดาหาร หมู่บา้น 2 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,114,100                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 9,114,100                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 4,031,500                 

งบลงทนุ 4,031,500                 

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 19,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,012,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 995,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงที่ท  าการอทุยานแห่งชาติภูผาเทบิ จงัหวดั แห่ง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงที่ท  าการหน่วยพทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติ ที่ มห.2 

(หว้ยชา้งชน) อทุยานแห่งชาติภูผาเทบิ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 252,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั หลงัที่ 1 อทุยาน

แห่งชาติภูผาเทบิ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั หลงัที่ 2 อทุยาน

แห่งชาติภูผาเทบิ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 33,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั หลงัที่ 3 อทุยาน

แห่งชาติภูผาเทบิ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 21,500                        



26 / 112

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั หลงัที่ 4 อทุยาน

แห่งชาติภูผาเทบิ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 26,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารเรือนแถว 4 ครอบครวั บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ ที่ มห. 2 (หว้ยชา้งชน) อทุยานแห่งชาติภูผาเทบิ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 อทุยานแห่งชาติ

ภูผาเทบิ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 63,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ที่ มห. 1 (หว้ยสงิห)์ อทุยานแห่งชาติภูผาเทบิ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 260,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ ที่ มห.2 (หว้ยชา้งชน) อทุยานแห่งชาติภูผาเทบิ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 260,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,017,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัมกุดาหาร กโิลเมตร 555 2,852,700                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัมกุดาหาร กโิลเมตร 32 164,500                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 5,082,600                 

งบลงทนุ 5,082,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,082,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,082,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 200 140,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 4600 2,162,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 290 275,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 2300 1,127,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 310 217,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 730 744,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 850 416,500                      

กรมป่าไม ้ 10,218,600                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 6,662,000                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 557,000                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 557,000                   

งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัมกุดาหาร กโิลเมตร 50 257,000                      

งบอดุหนุน 300,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 6 300,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 6,105,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 771,000                   

งบลงทนุ 771,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 771,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 771,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัมกุดาหาร กโิลเมตร 150 771,000                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 348,000                   

งบลงทนุ 348,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 348,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัมกุดาหาร กลา้ 120000 348,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 4,986,000                 

งบลงทนุ 3,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,900,000                    

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

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัมกุดาหาร หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 1,016,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัมกุดาหาร หมู่บา้น 68 816,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัมกุดาหาร หมู่บา้น 10 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,556,600                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 3,556,600                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 794,500                   

งบลงทนุ 794,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 794,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 794,500                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัมกุดาหาร กลา้ 120000 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัมกุดาหาร กลา้ 45000 342,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 110 104,500                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,762,100                 

งบลงทนุ 2,762,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,762,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 777,800                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไม ้ขนาด 40 x 40 เมตร จงัหวดั แห่ง 1 777,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,984,300                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัมกุดาหาร กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัมกุดาหาร กโิลเมตร 2 10,300                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 1 500                           

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

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร กลา้ 37000 281,200                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 848,000                   

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ขอ้มลูสถติิ 848,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ส านกังานสถติิจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร คนั 1 848,000                      

กระทรวงพลงังาน 329,600                   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 329,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 329,600                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 329,600                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 329,600                   

งบลงทนุ 329,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 329,600                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 329,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เขตรกัษาพนัธุ์

สตัวป่์าภูสฐีาน (หน่วยพทิกัษป่์าดงยาง) ต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั แห่ง 1 329,600                      

กระทรวงมหาดไทย 683,550,200               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 32,730,300                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 208,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 208,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 208,000                   

งบรายจ่ายอื่น 208,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 208,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ รายการ 0 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 31,182,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 31,182,300                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 27,682,300                

งบลงทนุ 27,682,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,682,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,682,300                   
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 27,682,300                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 19,324,200                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 19,324,200                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 19,324,200                

การบริหารงานอ าเภอ 19,324,200                

งบลงทนุ 19,324,200                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัมกุดาหาร คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,036,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,254,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 67,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกองรอ้ย อส. อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 361,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานและถนนภายในกองรอ้ย อส. จงัหวดั แห่ง 1 1,803,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกองรอ้ย อส. อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารที่วา่การอ าเภอหนองสูง จงัหวดั แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงชานพกัขา้งหอประชมุอ าเภอหนองสูง จงัหวดั แห่ง 1 203,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 483,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 472,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,781,900                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานและเสาธงหนา้ที่วา่การอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั แห่ง 1 365,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนภายในที่วา่การอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายที่วา่การอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หอประชมุอ าเภอดอนตาล จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอและหอประชมุอ าเภอดอน

ตาล จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,058,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หอประชมุอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 794,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหอประชมุอ าเภอดอนตาล จงัหวดั แห่ง 1 66,800                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอนิคมค าสรอ้ย 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 162,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 1,428,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธงที่วา่การอ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หลงัที่วา่การอ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั แห่ง 1 338,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั แห่ง 1 672,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนและลานจอดรถที่วา่การอ าเภอหนองสูง 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 457,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานบริเวณที่วา่การอ าเภอหนองสูง จงัหวดั แห่ง 1 92,800                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 276,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ขา้งหอประชมุอ าเภอหวา้นใหญ่ 

จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 127,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้รอบกองรอ้ย อส.อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 486,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 500,000                      

กรมทีด่นิ 36,000                     

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 36,000                     

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 36,000                     

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 36,000                     

งบลงทนุ 36,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 36,000                        

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,920,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,920,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,920,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,920,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยโคง้ (ตอนลา่ง) หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นแกง้ 

อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 42,402 แห่ง 1 1,920,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 360,376,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 353,107,200              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 353,107,200              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ 353,107,200              

งบลงทนุ 353,107,200              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 353,107,200                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 353,107,200                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนาสนีวน หมู่ที่ 1 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิทา้ยน า้ปี 56) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืง จงัหวดั

มกุดาหาร ความยาว 1,100 เมตร แห่ง 1 46,150,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนาแกนอ้ย หมู่ที่ 10 

ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 950 เมตร แห่ง 1 50,370,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนาเวยีงแก หมู่ที่ 3  

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิทา้ยน า้) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั

มกุดาหาร ความยาว 894 เมตร แห่ง 1 30,234,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหวา้นนอ้ย หมู่ที่ 2  

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิทา้ยน า้) ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั

มกุดาหาร ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 20,168,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นโพธิ์ไทร หมู่ 1 ต าบล

โพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 800 เมตร แห่ง 1 37,592,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหนองหลม่ หมู่ที่ 3 - 

บา้นโคก หมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว แห่ง 1 37,592,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นตาลรุ่ง หมู่ที่ 12 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิทา้ยน า้) ถงึ บา้นนามหาราช หมู่ที่ 10 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ

เหนือน า้) ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 900 แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นเหลา่ลอ้ม หมู่ที่ 4 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 59 เหนือน า้) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 

จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 1,200 เมตร แห่ง 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บริเวณปากหว้ยชะโนด 

บา้นชะโนด หมู่ที่ 1 ต าบลชะโนด และบา้นหวา้นนอ้ย หมู่ที่ 2 ถงึบา้นชะโนด

 หมู่ที่ 1 ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 700 แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนาตาล หมู่ที่ 10 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิทา้ยน า้)  ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดั แห่ง 1 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง วดัดานขมุค า บา้นหว้ยกอก

 หมู่ที่ 4 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิทา้ยน า้) ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดั

มกุดาหาร ความยาว 700 เมตร แห่ง 1 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บริเวณวดัหว้ยแข ้(ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิปี 57 ทา้ยน า้) ต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั

มกุดาหาร ความยาว 450 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นโพธิ์ไทร หมู่ที่ 1 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 61 ทา้ยน า้) ต าบลโพธิ์ไทร  อ าเภอดอนตาล จงัหวดั

มกุดาหาร ความยาว 1,200 เมตร แห่ง 1 29,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,000,000                 

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 3,000,000                 

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนจงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 3,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,269,000                 
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การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 4,269,000                 

บริการดา้นช่าง 4,269,000                 

งบลงทนุ 4,269,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,269,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,269,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอ แห่ง 1 4,269,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 269,163,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 65,250,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่ววถิชีวีติลุ่มน า้โขง - สุขภาพ 65,250,000                

สนบัสนุน ส่งเสริมการจ าหน่ายสนิคา้และยกระดบัการทอ่งเทีย่ว 65,250,000                

งบอดุหนุน 65,250,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,250,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยจ์ าหน่ายอาหารและสนิคา้ 

เทศบาลเมอืงมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 65,250,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 618,100                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 618,100                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 618,100                   

งบลงทนุ 618,100                   

ครุภณัฑ์ 618,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 7 154,700                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ตู ้ 7 30,100                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

มกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 14 23,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 7 20,300                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 14 42,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 463,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 7 463,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร

 ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 7 63,000                        
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รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร ชดุ 14 53,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง เครื่อง 14 81,200                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 203,037,900              

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 16,575,900                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 4,656,000                 

งบอดุหนุน 4,656,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,656,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 4,656,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ มข.2527 หว้ยนอ้ย บา้นหนอง

เอีย่นดง หมู่ที่ 2 ต าบลน า้เที่ยง กวา้ง 10 เมตร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงั

ขา้งสูง 3.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอ ี แห่ง 1 617,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ มข.2527 หว้ยโบกซนั บา้นหนอง

เอีย่นดง หมู่ที่ 3 ต าบลน า้เที่ยง กวา้ง 14 เมตร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงั

ขา้งสูง 3.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอ ี แห่ง 1 747,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ล  าหว้ยหนองเทนิ หมู่ที่ 5 บา้นน า้

เที่ยง ต าบลนากอก กวา้ง 8 เมตร สนัฝายสูง 1 เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 422,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ล  าหว้ยกา้นเหลอืง หมู่ที่ 12 บา้นศรี

ชมภู ต าบลนากอก กวา้ง 8 เมตร สนัฝายสูง 1 เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 422,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยทราย หมู่ที่ 8 บา้นนาจาน ต าบลดงเยน็ 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,137 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มก่อสรา้งฝายน า้

ลน้ก ัน้ล  าหว้ยทราย กวา้ง 8 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้ง 3 

เมตร เทศบาลต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,140,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยยาง หมู่ที่ 12 บา้นนาทอง ต าบลดงเยน็ 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,812 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มก่อสรา้งฝายน า้

ลน้ก ัน้ล  าหว้ยยาง กวา้ง 12 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้ง 3 เมตร

 เทศบาลต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,308,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 11,919,900                

งบอดุหนุน 11,919,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,919,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 11,919,900                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

บา้นแกง้ชา้งเนียม หมู่ที่ 10 ต าบลค าชะอ ีตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั แห่ง 1 2,428,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น ผวิดนิขนาด

กลาง หมู่ที่ 1 บา้นพงัแดง ต าบลพงัแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัแดง

 อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 577,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น ผวิดนิขนาด

กลาง หมู่ที่ 2 บา้นพงัแดง ต าบลพงัแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัแดง

 อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 520,000                      
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

บาดาลขนาดกลาง บา้นป่งโพน หมู่ที่ 3 ต าบลดงเยน็  เทศบาลต าบลดง

เยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

บาดาลขนาดกลาง บา้นสามขวั หมู่ที่ 4 ต าบลดงเยน็  เทศบาลต าบลดง

เยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นโนนยาง ต าบลโนนยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนยาง 

อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,5 บา้นนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ต าบลดง

หมู องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งขามดงหมู อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 1,012,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,4,5,8,10,11 ต าบลป่งขาม องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลป่งขามดงหมู อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 2,982,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,241,100                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,241,100                 

งบอดุหนุน 2,241,100                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,241,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,241,100                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าชะอ ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หว้ยทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

สมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ศรีษะตะพาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพทุธ

นคราภบิาล เทศบาลต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรีวทิยาลยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

โพธิ์ไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นซง่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

อนิทสวาสดิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

ออ้มแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โพนงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แก่งนาง 

เทศบาลต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าผกั

กูด เทศบาลต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ยางนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลชะโนดนอ้ย อ าเภอดงหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชะโนด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชะโนดนอ้ย อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ใหม่ เทศบาลต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงหลวง

 เทศบาลต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพงั

แดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

กา้นเหลอืงดง เทศบาลต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แคน เทศบาลต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

บวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาสะ

เมง็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาหวา้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิลา

วเิวก เทศบาลต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบาก อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

โพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาซงิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เหลา่หมี

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

ทาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โนนสวาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โพนสวา่ง เทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกแดง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย เทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค านาง

โอก เทศบาลต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันา

อดุมวนาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทราย

ไหลแลง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โชคชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

โนนสวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

นากอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นภู

แผงมา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามขา

ใต ้เทศบาลต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นา

ตะแบง เทศบาลต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคง้

ส าราญ เทศบาลต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ราษฎรบ์  ารุง เทศบาลต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาสนีวน

 เทศบาลต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าไคร ้

เทศบาลต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาโสก 

เทศบาลต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกป่ง

เปือย เทศบาลต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บาง

ทรายใหญ่ เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หอย เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

กลว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

โสมนสัวหิาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

เฉลมิชยั เทศบาลต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าฮ ี

เทศบาลต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หญา้ไซย ์เทศบาลต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัด่าน

ฆอ้งมกุดาวาส เทศบาลต าบลมกุ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัค า

สายทอง เทศบาลเมอืงมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนนา

โปโคกสุวรรณ 2548 เทศบาลเมอืงมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเดช

อดุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุแข ้อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

เยน็ เทศบาลต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นเป้า เทศบาลต าบลบา้นเป้า อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นา

ตะแบง เทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองสูง

 เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโสม

มนสัสถาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

พจิติรสงัฆาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ฉิมพลวีนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขาม

ป้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันิคม

เกษตราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งขามดงหมู อ าเภอหวา้นใหญ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวา้น

ใหญ่ เทศบาลต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนบา้นชะโนด 

เทศบาลต าบลชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลนิคมค าสรอ้ย เทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 2 30,700                        
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โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 5,750,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 5,750,000                 

งบอดุหนุน 5,750,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่

 170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่

 170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางทรายนอ้ย คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 178,470,900              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 155,324,000              

งบอดุหนุน 155,324,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 155,324,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 155,324,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ มห.ถ.1-0005 (สายทางบา้นน า้เที่ยง -บา้นดอนป่า

แคน) จ านวน 2 ช่วง ยาวรวม 2,915 เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

17,490 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมกุดาหาร อ าเภอค าชะอ ี สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ มห.ถ.1-0029 (สายทางบา้นหนองเอีย่นดง - บา้น

นาโสก) กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,920 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 17,520 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 9,930,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ มห.ถ.35-001 สายทางบา้นค าเชยีงสา - บา้นนาทาม หมู่ที่ 7 

บา้นค าเชยีงสา ต าบลนาอดุม กวา้ง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลีย่ 

0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย สาย 1 3,016,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มห.ถ.37-009 (สายบา้นด่านมน - บา้นเหลา่สามคัค)ี บา้นด่านมน หมู่ที่ 

4 - บา้นเหลา่สามคัคี หมู่ที่ 14 ต าบลนิคมค าสรอ้ย กวา้ง 5 เมตร ยาว 

3,700 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมค าสรอ้ย 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 9,616,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มห.ถ.49-001 (สายโพนงาม - บา้นไร่) หมู่ที่ 1,2 บา้นโพนงาม ต าบล

โพนงาม กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ

 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั สาย 1 6,865,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนตรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ มห.ถ.51-003 (สายเหลา่หลวง - บา้นโนนสะอาด) 

หมู่ที่ 11 บา้นเหลา่หลวง และ หมู่ที่ 8 บา้นโนนสะอาด ต าบลหนองแวง 

จ านวน 2 ช่วง ยาวรวม 2,000 เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,000 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย สาย 1 7,806,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 มห.ถ.51-005 (สายหนองขา่ - หนองแวง) หมู่ที่ 2 บา้นหนองขา่ ต าบล

หนองแวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง

ลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอนิคม สาย 1 2,958,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางโดยเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ มห.ถ.38001 (สายบา้นหนองโอ - บา้นหนองฮ)ี

 หมู่ที่ 8 บา้นหนองโอ ต าบลโนนยาง จ านวน 2 ช่วง ยาวรวม 3,580 

เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 29,910 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 9,537,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางโดยเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่มห.ถ.38-002 (สายบา้นงิ้ว - บา้นวงันอง) หมู่ที่ 

6 บา้นวงันอง ต าบลโนนยาง จ านวน 2 ช่วง ยาวรวม 2,430 เมตร มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 20,095 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนยาง สาย 1 6,458,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัสายทาง 

มห.ถ.45-001 (บา้นโคกสวาท - บา้นนาขามป้อม) หมู่ที่ 9 บา้นโคกสวาท 

ต าบลป่งขาม จ านวน 4 ช่วง ยาวรวม 2,015 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,431 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งขาม

ดงหมู อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 8,008,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต (สายบา้น

ค าชะอ ี- บา้นนาปุ่ ง) หมู่ที่ 7 บา้นนาปุ่ ง ต าบลค าชะอ ีกวา้ง 8 เมตร ยาว 

700 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าชะอ ีอ าเภอค า สาย 1 3,435,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายทางบา้นหนอง

บวั - บา้นแกง้) หมู่ 1 บา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั ผวิจราจรกวา้ง 6 

เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 9,925,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายบา้นค าเฮด - 

บา้นหนิลาด) หมู่ที่ 4 บา้นค าแฮด ต าบลกกแดง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000

 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 2,042,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต หมู่ที่ 11 บา้นหนองบวับาน ต าบลนากอก กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,089 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอนิคมค า สาย 1 5,156,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายบา้นภูแผงมา้- วดัภู

ถ า้พระ) หมู่ที่ 10 บา้นภูถ า้พระ ต าบลนิคมค าสรอ้ย กวา้ง 4 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 607,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโคกขาม

เลยีน หมู่ที่ 7 - บา้นโพนสวาง หมู่ 14 กวา้ง 6 เมตร ยาว 765 เมตร หนา

 0.15 เมตร ลงลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลดงเยน็ 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายศูนยไ์หม - ดาน

ค า) หมู่ที่ 3 บา้นศูนยไ์หม ต าบลมกุดาหาร กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลมกุ 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 3,543,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายบา้นพงัคอง - 

บา้นป่าไร่) หมู่ที่ 10 บา้นพงัคอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15

 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00 - 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

โคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายบา้นหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 - บา้นโนนน า้ค า หมู่ที่ 5 ต าบลหนองสูง

เหนือ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร พรอ้มตีเสน้

จราจร เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูงเหนือ จงัหวดั สาย 1 4,169,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโพธิ์เจริญ 

เชือ่มคุม้รวมมติร บา้นโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 5 ต าบลชะโนด กวา้ง 4 เมตร ยาว

 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบล

ชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 2,614,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ มห.ถ. 36-003 สายหมู่ที่ 8 -บา้นหว้ยล าโมง หมู่ที่ 

8 บา้นหนองเอีย่นดง ต าบลน า้เที่ยง ถนนที่มยีางธรรมชาติเป็นส่วนผสม 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,200 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 8,780,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นตาเปอะ

 หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นคอ้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 6,380,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเอีย่น ถนนที่มยีางธรรมชาติเป็นส่วนผสม กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

4,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ี สาย 1 1,429,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

หมู่ที่ 5 - 9 ต าบลหนองเอีย่น กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.03 

เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5, 000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 1,763,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เป็นถนนพาราแอส

ฟลัทค์อนกรีต สายทางราษฎรอทุศิ หมู่ที่ 1 บา้นดอนตาล ต าบลดอนตาล

 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,224 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

ดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร สาย 1 1,918,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ มห.ถ.52-006 สายทางบา้นโคกกลาง - บา้นแวง หมู่ที่ 1

 บา้นหลบุป้ึง ต าบลหนองสูงใต ้กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,265 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,120 ตารางเมตร ไหลท่างขา้ง

ละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง สาย 1 7,289,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนหนา้

เทศบาลต าบลชะโนด เชือ่มชมุชนดอนหมอ้แกง หมู่ที่ 1,2,5 ต าบลชะโนด

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 4,100 เมตร เทศบาลต าบลชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ สาย 1 9,120,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทาง 

มห.ถ.45-002 บา้นสองคน - บา้นนาตะแบง หมู่ที่ 2 บา้นสองคอนใต ้

ต าบลป่งขาม กวา้ง 6 - 8 เมตร ยาว 2,730 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,444 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งขาม สาย 1 9,990,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 14,568,900                

งบอดุหนุน 14,568,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,568,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 14,568,900                   
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,126,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนสมบูรณ์ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเฉลมิชยั เทศบาลต าบลผึ่งแดด

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,410,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกา้นเหลอืงดง เทศบาลต าบล

หนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาตะแบง เทศบาลต าบลค าป่า

หลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค าผกักูด เทศบาลต าบลกกตูม 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนาโสกรวมใจ เทศบาล

ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 3,032,300                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 8,578,000                 

งบอดุหนุน 8,578,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,578,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 8,578,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นนาสะโน 

หมู่ที่ 3 ต าบลนาสะเมง็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอน

ตาล จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 2,338,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นป่งขาม 2 

หมู่ที่ 2 ต าบลป่งขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งขามดงหมู อ าเภอหวา้น

ใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 5,252,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสมสะอาด

 หมู่ที่ 6 ต าบลป่งขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งขามดงหมู อ าเภอ

หวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 988,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 257,500                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 257,500                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 257,500                   

งบลงทนุ 257,500                   

ครุภณัฑ์ 257,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 240,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 240,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,500                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 1 17,500                        

กระทรวงยตุธิรรม 3,994,400                 

กรมราชทณัฑ์ 3,994,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 449,800                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,824,600                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,824,600                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,824,600                 

งบลงทนุ 2,824,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,824,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,824,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

มกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 2,824,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 720,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 720,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ครุภณัฑ์ 720,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 KW พรอ้มติดต ัง้ เรือนจ า

จงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 600,000                      

กระทรวงแรงงาน 5,695,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 97,100                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 97,100                     

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 97,100                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 97,100                     

งบลงทนุ 97,100                     

ครุภณัฑ์ 97,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 97,100                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้  

ส านกังานแรงงานจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร เครื่อง 1 22,000                        

กรมการจดัหางาน 2,781,100                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,326,000                 

โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,326,000                 

การพจิารณาอนุญาตท างานแบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 2,326,000                 

งบด าเนินงาน 2,326,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,190,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 30,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 684,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 84,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,198,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 519,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตพ์รอ้มคนขบั 0 399,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเกบ็สิง่ปฏกูิล 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 60,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 99,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 36,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,969,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,969,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,969,000                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 1,969,000                 

งบลงทนุ 1,969,000                 

ครุภณัฑ์ 1,969,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,969,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดถา่ยน า้มนัเครื่องแบบลอ้เลือ่น ต าบลค าป่าหลาย

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเติมน า้มนัเกยีรแ์บบลอ้เลือ่น  ต าบลค าป่าหลาย 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าระบบเป็นสุญญากาศแบบ 2 ชัน้ (แบบฉุด

โดยตรง)  ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืช่างยนตท์ ัว่ไปชดุใหญ่  ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตแ์กส๊โซลนีใชห้วัฉีดอเิลก็ทรอนิกสแ์บบ 

D-jetronic ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตแ์กส๊โซลนีใชห้วัฉีดอเิลก็ทรอนิกสแ์บบ 

L-jetronic  ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตแ์กส๊โซลนีพรอ้มอปุกรณ์ฝึก ต าบลค าป่าหลาย 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตด์เีซล  ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร

 จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตด์เีซลเทอรโ์บ  ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและวเิคราะหเ์ครื่องยนตแ์บบมอืถอื  ต าบลค าป่า

หลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัจารบแีบบลอ้เลือ่น  ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืงานท่อช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลค าป่า

หลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัความดนัสารท าความเยน็  ต าบลค าป่า

หลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือ

แขวน ขนาด 25,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลค าป่าหลาย 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 45,000                        
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รายการระดบัที1่: ถงัรองรบัน า้มนัเครื่องแบบลอ้เลือ่น  ต าบลค าป่าหลาย 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นอดัไฮดรอลกิส ์ขนาด 60 ตนั  ต าบลค าป่าหลาย 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แท่น 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ไทมิง่ไลทเ์ครื่องยนตแ์กส๊โซลนีแบบดจิติอล ต าบลค าป่า

หลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: ไทมิง่ไลทเ์ครื่องยนตด์เีซลแบบดจิติอล  ต าบลค าป่าหลาย

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตฝึ์ก 4 จงัหวะ ขนาดไม่ต า่กวา่ 100 ซซี ี 

ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร คนั 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตฝึ์ก 4 จงัหวะ ขนาดไม่ต า่กวา่ 120 ซซี ี

ระบบหวัฉีดอเิลก็ทรอนิกส ์ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั คนั 2 96,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 848,000                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร คนั 1 848,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 251,700                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 251,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 251,700                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 251,700                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 129,700                   

งบลงทนุ 129,700                   

ครุภณัฑ์ 85,700                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

มกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง ตวั 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,000                        

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 44,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบไฟฟ้า   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

มกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 44,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 122,000                   

งบลงทนุ 122,000                   

ครุภณัฑ์ 122,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 4 79,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผลพรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

มกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 24,800                        

กระทรวงศึกษาธิการ 407,517,354               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 70,843,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 541,600                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 541,600                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 541,600                   

งบรายจ่ายอื่น 541,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 541,600                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 9,382,500                 

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 9,382,500                 

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 3,872,800                 

งบอดุหนุน 3,872,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,872,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 2,620,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,252,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 5,509,700                 

งบอดุหนุน 5,509,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,509,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 4,229,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,280,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 336,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 336,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 336,000                   

งบรายจ่ายอื่น 336,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 336,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 57,564,500                
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 57,564,500                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 13,402,100                

งบอดุหนุน 13,402,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,402,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,076,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,404,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 8,921,400                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 44,162,400                

งบอดุหนุน 44,162,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 44,162,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 38,070,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,880,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,267,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,199,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,744,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,018,400                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,264,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,264,500                 

งบลงทนุ 2,264,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร

 ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

มกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร

 ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

มกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,001,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 451,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ฝาเหลก็ความยาว 155 เมตร 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร    อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั รายการ 1 451,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 550,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสว้มขนาด 6 หอ้ง ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

มกุดาหาร    อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 550,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร

 ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 5 75,000                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลโพนทราย อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 59,200                     

จดัการศึกษานอกระบบ 59,200                     

งบลงทนุ 59,200                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,200                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 59,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าต่อเติมอาคารหอ้งประชมุ ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชพี

ราษฎรไทยบริเวณชายแดนมกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 59,200                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 292,718,954              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,340,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,340,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,340,154                 

งบด าเนินงาน 1,340,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,340,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,340,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนดอนตาล

วทิยา ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั มกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนค าชะอี

วทิยาคาร ต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนหนองสูง

สามคัคีวทิยา ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 179,200,680              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 154,400,800              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 154,400,800              

งบอดุหนุน 154,400,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 154,400,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 33051 154,400,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 33051 20,472,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 33051 11,534,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 33051 11,868,000                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 33051 16,955,900                   
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รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 33051 93,569,900                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 24,799,880                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 6,029,300                 

งบลงทนุ 6,029,300                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกดุโงง้ ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นค านางโอก ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาสองเหมอืง ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหวา้นใหญ่ ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบุ่ง ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนดงเยน็วทิยาคม ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนดงมอนวทิยาคม ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอดุมวทิย ์ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนแวงใหญ่พทิยาสรรค ์ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชยัปญัญาวทิยานุสรณ์ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเหลา่ประชาอทุศิ ต าบลเหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพลงัราษฎรพ์ทิยาสรรพ ์ต าบลบา้นเป้า อ าเภอหนองสูง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,429,300                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,429,300                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกดุโงง้ ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นค านางโอก ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค า

สรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 228,600                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอดง

หลวง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหวา้นใหญ่ ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้น

ใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 242,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบุ่ง ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จงัหวดั แห่ง 1 334,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนดงมอนวทิยาคม ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอดุมวทิย ์ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค า

สรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 315,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนแวงใหญ่พทิยาสรรค ์ต าบลหนองแวง อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชยัปญัญาวทิยานุสรณ์ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค า

ชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเหลา่ประชาอทุศิ ต าบลเหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค า

ชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 329,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนพลงัราษฎรพ์ทิยาสรรพ ์ต าบลบา้นเป้า อ าเภอ

หนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 304,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 18,770,580                

งบลงทนุ 18,770,580                

ครุภณัฑ์ 18,770,580                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,030,580                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกดุแข ้ต าบลกดุแข ้ อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน แกง้โนนค าประชาสรรค ์ ต าบลค าป่า

หลาย  อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค าป่าหลาย  ต าบลค าป่าหลาย 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาตะแบง1  ต าบลค าป่าหลาย 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ค าอาฮวนศรีสุราษฎรว์ทิยา  ต าบล

ค าอาฮวน  อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงมอน ต าบลดงมอน  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกขามเลยีน  ต าบลดงเยน็ 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสามขวั ต าบลดงเยน็  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสม้ป่อยรอดนุกูล  ต าบลนาสนี

วน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนนาโสก  ต าบลนาโสก  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหลา่ป่าเป้ด  ต าบลนาโสก 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบางทรายใหญ่  ต าบลบางทราย

ใหญ่  อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสงเปือย  ต าบลบา้นโคก อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแวง  ต าบลบา้นโคก  

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนโพนทราย  ต าบลโพนทราย 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหญา้ไซย ์ ต าบลโพนทราย

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกดุโงง้ ต าบลมกุดาหาร  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน มกุดาลยั ต าบลมกุดาหาร  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ  ต าบล

มกุดาหาร  อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนศรีบุญเรือง  ต าบลศรีบุญเรือง

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสามขามติรภาพที่ 3  ต าบลค า

ป่าหลาย  อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาเสอืหลายหนองยอ  ต าบลค า

ป่าหลาย  อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพรานอน้  ต าบลค าอาฮวน  

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสงเปือยเหนือ  ต าบลดงมอน 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงเยน็ ต าบลดงเยน็  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นป่งโพน ต าบลดงเยน็  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนสวาง  ต าบลดงเยน็  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,520                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าไค ้ต าบลนาสนีวน  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นป่งเปือย  ต าบลนาโสก  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน แกง้นาบอนพทิยาสรรค ์ ต าบลนา

โสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหอยป่าหวาย  ต าบลบาง

ทรายใหญ่  อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพงัคอง ต าบลบา้นโคก  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาถอ่น ต าบลโพนทราย  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ค าฮเีบญจวทิย ์ ต าบลโพนทราย 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน เมอืงใหม่ ต าบลมกุดาหาร  อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นหนองแวงนอ้ย  ต าบลโชค

ชยั  อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค าบง1 ต าบลโชคชยั  อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาสองเหมอืง  ต าบลนากอก 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นป่าเตย ต าบลนาอดุม  อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นภูแผงมา้  ต าบลนิคมค าสรอ้ย 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค าสรอ้ย  ต าบลนิคมค าสรอ้ย 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ป่งแดงวทิยาคม  ต าบลหนองแวง 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหลา่หลวงเตาถา่น  ต าบลหนอง

แวง  อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแวงใหญ่  ต าบลหนองแวง

 อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน นาหวา้ประชาสรรค ์ ต าบลนาสะเมง็ 

อ าเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบาก2 ต าบลบา้นบาก  อ าเภอ

ดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นป่าไร่ ต าบลป่าไร่  อ าเภอดอน ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาทาม ต าบลป่าไร่  อ าเภอดอน

ตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสวาท  ต าบลป่าไร่  อ าเภอ

ดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนโพธิ์ไทร  ต าบลโพธิ์ไทร  

อ าเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาโพธิ์ ต าบลโพธิ์ไทร  อ าเภอ

ดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกกตูม ต าบลกกตูม  อ าเภอดง

หลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแกง้นาง ต าบลกกตูม  อ าเภอดง

หลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสานแว ้ต าบลกกตูม  อ าเภอดง

หลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนแดง  ต าบลดงหลวง  

อ าเภอดงหลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงหลวง  ต าบลดงหลวง อ าเภอ

ดงหลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นฝัง่แดง ต าบลพงัแดง  อ าเภอดง

หลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นมะนาว ต าบลพงัแดง  อ าเภอดง

หลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองคอง  ต าบลพงัแดง  

อ าเภอดงหลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ร่มเกลา้ ต าบลหนองแคน  อ าเภอดง

หลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นค าชะอ ี ต าบลค าชะอ ี

อ าเภอค าชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน หว้ยตาเปอะ ต าบลบา้นคอ้  อ าเภอ

ค าชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสงัขศ์รี  ต าบลบา้นซง่ 

อ าเภอค าชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตูมหวาน  ต าบลโพนงาม อ าเภอ

ค าชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนงาม  ต าบลโพนงาม  อ าเภอ

ค าชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองบง  ต าบลหนองเอีย่น 

อ าเภอค าชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี84พรรษา  ต าบลดงหมู  อ าเภอหวา้นใหญ่  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสองคอน  ต าบลป่งขาม  อ าเภอ

หวา้นใหญ่  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค าพอก1  ต าบลโนนยาง  

อ าเภอหนองสูง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเป้าป่าแสด  ต าบลบา้นเป้า  

อ าเภอหนองสูง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ค าแฮดประชาสรรค ์ ต าบลกกแดง 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บ ารุงพงศอ์ปุถมัภ ์ ต าบลโชคชยั 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาอดุม ต าบลนาอดุม  อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นขอนแก่น  ต าบลนาอดุม อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ ต าบล

นาอดุม  อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค านางโอก  ต าบลร่มเกลา้  

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนดอนตาล  ต าบลดอนตาล  

อ าเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนสวา่ง  ต าบลดอนตาล 

อ าเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน นาสะเมง็วทิยา  ต าบลนาสะเมง็ 

อ าเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยทราย2  ต าบลป่าไร่  อ าเภอ

ดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเมก็  ต าบลป่าไร่  อ าเภอ

ดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาป่ง ต าบลป่าไร่  อ าเภอดอน ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกหนองหลม่  ต าบลโพธิ์ไทร 

อ าเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหลา่หม ี ต าบลเหลา่หม ี อ าเภอ

ดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สยามกลการ4  ต าบลเหลา่หม ี

อ าเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาหนิกอง  ต าบลกกตูม  

อ าเภอดงหลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองยาง  ต าบลชะโนดนอ้ย 

อ าเภอดงหลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโสก ต าบลดงหลวง  อ าเภอดง

หลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเปียด ต าบลดงหลวง  อ าเภอดง

หลวง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน วดัหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บา้นหว้ย

ทราย ราษฎรป์ระสงค ์ต าบลค าชะอ ี อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเอีย่นดง ราษฎรส์งเคราะห์

 ต าบลน า้เที่ยง  อ าเภอค าชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคอ้ บา้นคอ้วทิยาคาร  ต าบล

บา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแมด ต าบลบา้นเหลา่  อ าเภอค า

ชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหลา่ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค า

ชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเอีย่น  ต าบลหนองเอีย่น 

อ าเภอค าชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นชะโนด1  ต าบลชะโนด  อ าเภอ

หวา้นใหญ่  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นขามป้อม  ต าบลบางทรายนอ้ย 

อ าเภอหวา้นใหญ่  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวา้นใหญ่  ต าบลหวา้นใหญ่ 

อ าเภอหวา้นใหญ่  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนยาง ต าบลโนนยาง  อ าเภอ

หนองสูง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นงิ้ว ต าบลโนนยาง  อ าเภอหนอง

สูง  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบุ่ง ต าบลภูวง  อ าเภอหนองสูง ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนเมอืงหนองสูง  ต าบลหนองสูง

เหนือ  อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,740,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยล าโมง ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        



60 / 112

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง2 ต าบลเหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค าชะอ ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าบกราษฎรนุ์กูล ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่สรา้งถอ่ ต าบลเหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค าชะอ ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกกไฮโนนน า้ค า ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงยาง1 ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกะปาด ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสระพงัทอง ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคก2 ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา11(บา้นแข)้ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแฝก ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง1 ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนป่าแคน ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสงัขศ์รี ต าบลบา้นซง่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหลวง1 ต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบลเหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค าชะอ ี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้ชา้งเนียม ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาก1 ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาปุ่ ง ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพระราชทานบา้นหนองหมู ต าบลพงัแดง อ าเภอดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกา้นเหลอืงดง ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยอ้มพฒันา ต าบลชะโนดนอ้ย อ าเภอดงหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้บ่อดง ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหลกั ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนไฮ ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนาว ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ดง ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขวัสูง ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหมู่บา้นป่าไม ้ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากช่อง ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นติ้วราษฎรอ์ทุศิ ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนไฮ สาขาบา้นโคกยาว ต าบลดงหลวง อ าเภอ

ดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนายาง ต าบลบา้นบาก อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูผาหอมพฒันา ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระยงั ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้2 ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนามน ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหว้ยค า ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง1 ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าพยอม ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดง ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนายอ ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูวง ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกพฒันา ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาม่วง ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าดู่ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูลอ้ม ต าบลบา้นบาก อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกอก2 ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล ชดุ 1 20,000                        



62 / 112

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลบา้นบาก อ าเภอดอนตาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสะโน ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค านอ้ย1 ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่แขมทอง ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นม่วงไข ่ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกอก1 ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากอก ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เที่ยง2 ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนิคมร่มเกลา้ ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเกษม ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าไหล ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ ต าบลนากอก อ าเภอนิคม

ค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านมน ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหลวง2 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะ ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอุ่มไผ่ ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาด2 ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองขา่ประชาอทุศิ ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีน ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสระพงั ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าพอก2 ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแวงนอ้ย สาขาหนองล าดวน ต าบล

โชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งอทุยั ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโสกนอ้ย ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดานค า ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโปนอ้ย ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนราธปิ-พรอ้ยสุพณิบา้นโคกตะแบง ต าบลดงเยน็ 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศูนยไ์หม ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคง้ส าราญ ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหวัภู ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงหกั ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนม่วย ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคก1 ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาด2ี ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสองหอ้ง ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโด่ ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าผึ้ง ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอมมณีใต ้ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเขอืง ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงยางนนัทวนั ต าบลกดุแข ้อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผึ่งแดด ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแขใ้ต ้ต าบลกดุแข ้อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาค านอ้ยวทิยา ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแคนนาจาน ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าสายทองวทิยา ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าฮสีาขาดอนม่วงพฒันา ต าบลโพนทราย อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนศรี ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าผกัหนอกสงเปือย ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแอก ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค า (ไตรมติรวทิยาคม) ต าบลผึ่งแดด อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค านอ้ย2 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยยางจอมมณี ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาดราษฎรบ์  ารุง ต าบลค าอาฮวน อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเมก็ ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตูม ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหมอืงบ่า ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าบง2 ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่นเต่า ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัไฮ ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลบุป้ึง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตะแบง 2 ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่นอ้ย ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหนิกอง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแวง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงันอง ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโอใหญ่ ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคนัแท ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภู ต าบลบา้นเป้า อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหนองแคน ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง 2 ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาดโีคกสวาท ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวา้นนอ้ย ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอืดอนม่วง ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขามป้อมวทิยาคม ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแพงโคกน า้สรา้ง ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรายทอง ต าบลบางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่งขาม ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นบางทรายนอ้ย ต าบลบางทรายนอ้ย อ าเภอ

หวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเมอืงพาลกุากรภูม ิต าบลชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 109,101,320              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,583,920                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,583,920                 

งบลงทนุ 1,583,920                 

ครุภณัฑ์ 1,583,920                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,583,920                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กกไฮโนนน า้ค า ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กลาง ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 12 17,760                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนค าบก

ราษฎรนุ์กูล ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหว้ย

ตาเปอะ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอ้ บา้นคอ้วทิยาคาร ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 11 (บา้นแข)้ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงยาง 1 ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคก 2 ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แมด ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วง ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนงาม ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตูมหวาน ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองสระพงัทอง ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนป่าแคน ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แฝก ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบง ต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 47 69,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

พระราชทานบา้นหนองหมู ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ติ้วราษฎรอ์ทุศิ ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดง ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

สยามกลการ4 ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าพยอม ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสวา่ง 1 ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าเตย ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองนกเขยีน ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค านางโอก ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามขามติรภาพที่ 3 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 75 111,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาค านอ้ย 2 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าป่าหลาย ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าเขอืง ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกขามเลยีน ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแคนนาจาน ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนสวาง ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

นราธปิ-พรอ้ยสุพณิบา้นโคกตะแบง ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าไค ้ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าผกัหนอกสงเปือย ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนม่วย ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดานค า ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศูนยไ์หม ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเมอืง

ใหม่ ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าพอก 1 ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนยาง ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัไฮ ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกหนิกอง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาขามป้อมวทิยาคม ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวา้นใหญ่ ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสวา่ง 2 ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหมู่บา้นป่าไม ้ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นขวัสูง ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาหลกั ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 79,402,800                
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การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 55,184,300                

งบลงทนุ 55,184,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,184,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,092,200                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโพนสวา่ง ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโสก ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

ธุรการ โรงเรียนบา้นหนองสระพงั ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย หลงั 1 2,304,000                    

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

บา้นบาก 2 ต าบลบา้นบาก อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นมะนาว ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 1,663,000                    

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

หว้ยยางจอมมณี ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 1,892,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาแพงโคกน า้สรา้ง ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้น

ใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นหนองบวั ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นค าบง

 1 ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นโพน

สวาง ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนชมุชนดอนตาล ต าบลดอน

ตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 3,450,000                    

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

โพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนป่งแดงวทิยาคม 

ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนศรีบุญเรือง 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นภูลอ้ม ต าบลบา้น

บาก อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 387,800                      

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

หนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นค าพอก 1 

ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนนาค านอ้ยวทิยา 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นนาโปใหญ่-โคก

สุวรรณ ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวทิยา 

ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 506,200                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบุ่งอทุยั ต าบล

นาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 510,200                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,272,800                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นากอก ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ตูมหวาน ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนาสะ

เมง็วทิยา ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ค าเขอืง ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สม้ป่อย (รอดนุกูล) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนแกง้

นาบอนพทิยาสรรค ์ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนบา้นหนองแวงนอ้ย ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เหลา่หม ีต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,819,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาโปนอ้ย ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 117,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพรานอน้ ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 143,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาถอ่น ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามขามติรภาพที่ 3 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 228,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงมอน ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั แห่ง 1 103,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้เที่ยงวนัครู 2501 ต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอี แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนป่าแคน ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาสะเมง็วทิยา ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนามน ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั แห่ง 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาค านอ้ย 1 ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ ต าบลนาอดุม อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย แห่ง 1 124,900                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสองเหมอืง ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหนาว ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง แห่ง 1 330,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นติ้วราษฎรอ์ทุศิ ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวา้นใหญ่ ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ แห่ง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแวง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดั แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าไค ้ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 120,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าอาฮวนศรีสุราษฎรว์ทิยา ต าบลค าอาฮวน อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 142,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหวัภู ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าผกัหนอกสงเปือย ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 252,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพงัคอง ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 199,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยล าโมง ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั แห่ง 1 101,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเอีย่นดง (ราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลน า้เที่ยง

 อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแฝก ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาม่วง ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาป่ง ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั แห่ง 1 83,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าพยอม ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าไหล ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย แห่ง 1 155,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบะ ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะอาด 2 ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค า แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสก ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดั แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากช่อง ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสองคอน ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ แห่ง 1 86,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหนองแคน ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง แห่ง 1 150,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาตะแบง 2 ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จงัหวดั แห่ง 1 244,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าสายทองวทิยา ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่คราม ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 142,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ป่าเป้ด ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเสอืหลายหนองยอ ต าบลค าป่าหลายา อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 119,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงเปือย ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าบกราษฎรนุ์กูล ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั แห่ง 1 102,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซง่ ต าบลบา้นซง่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคก 2 ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั แห่ง 1 200,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระยงั ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทาม ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่หม ีต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดั แห่ง 1 399,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าเตย ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย แห่ง 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค านางโอก ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากอก ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ดง ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดั แห่ง 1 152,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชะโนด1 ต าบลชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงันอง ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลบุป้ึง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง แห่ง 1 338,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนศรีบุญเรือง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 106,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 142,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาโด่ ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 159,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแอก ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 199,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าผึ้ง ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 50,600                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกะปาด ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ี แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่สรา้งถอ่ ต าบลเหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค าชะอ ี แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสระพงัทอง ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกพฒันา ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเมก็ ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกหนองหลม่ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล แห่ง 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนเกษม ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค า แห่ง 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแวงนอ้ย ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคม

ค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงหลวง ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดั แห่ง 1 60,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขามป้อมวทิยาคม ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้น แห่ง 1 78,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นงิ้ว ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดั แห่ง 1 251,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่นอ้ย ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง แห่ง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหมอืงบ่า ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 142,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนม่วย ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 199,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคก 1 ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร แห่ง 1 200,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง 1 ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ี แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 11 (บา้นแข)้ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นภูผาหอมพฒันา ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายาง ต าบลบา้นบาก อ าเภอดอนตาล จงัหวดั แห่ง 1 83,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าสรอ้ย ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค า แห่ง 1 166,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าแฮดประชาสรรค ์ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค า แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่งแดงวทิยาคม ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค า แห่ง 1 199,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้บ่อดง ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง แห่ง 1 174,800                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่งขาม ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 71,000                        

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 13,176,740                

งบลงทนุ 13,176,740                

ครุภณัฑ์ 13,176,740                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 502,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลค า

อาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง 2 

ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นโนนสะอาด

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบล

นาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นเหมอืงบ่า 

ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นป่งเปือย ต าบล

นาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหวา้นนอ้ย 

ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนค าแฮดประชา

สรรค ์ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองยาง 

ต าบลชะโนดนอ้ย อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองนก

เขยีน ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหลวงปู่จาม 

มหาปุญฺโญ บา้นหว้ยทราย ราษฎรป์ระสงค ์ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ี เครื่อง 2 106,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นป่งเปือย ต าบลนาโสก อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นภูลอ้ม ต าบลบา้นบาก 

อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกดุแข ้ต าบลกดุแข ้อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแวงนอ้ย ต าบล

โชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนค า

แฮดประชาสรรค ์ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ใบ 1 5,200                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนหว้ย

ตาเปอะ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

นาหลกั ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ใบ 4 39,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหลบุป้ึง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นกลาง ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นยอ้มพฒันา ต าบลชะโนดนอ้ย อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นสม้ป่อย (รอดนุกูล) ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นป่าแดง ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,683,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนแกง้โนนค าประชา

สรรค ์ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกขามเลยีน 

ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโพนสวาง ต าบล

ดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นป่งเปือย ต าบลนา

โสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองหอยป่า

หวาย ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนคณะเทศบาลนคร

กรุงเทพ ๓ ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นภูแผงมา้ ต าบล

นิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนป่งแดงวทิยาคม 

ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเหลา่หลวงเตา

ถา่น ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเมก็ ต าบล

ป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสวาท ต าบล

ป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกหนองหลม่ 

ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกกตูม ต าบลกก

ตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลบา้น

เหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตูมหวาน ต าบล

โพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเอีย่น 

ต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นชะโนด 1 ต าบล

ชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบล

บางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนยาง ต าบล

โนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นงิ้ว ต าบลโนนยาง

 อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโชคชยัวทิยา ต าบล

โชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนกกตูมประชาสรรค ์

รชัมงัคลาภเิษก ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองแวงวทิยาคม 

ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,476,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองเอีย่น 

ต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโคกหนิกอง 

ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นยอ้มพฒันา 

ต าบลชะโนดนอ้ย อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นป่งขาม ต าบลป่ง

ขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาหนองแคน 

ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองบอน 

ต าบลบา้นบาก อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสองคอน ต าบล

ป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองกะปาด 

ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงันอง ต าบล

โนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลค า

อาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองเมก็ ต าบล

ป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบล

บา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นค าชะอ ี

ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนหมู่บา้นป่าไม ้ต าบล

กกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโคง้ส าราญ 

ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบล

บา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนหว้ยยางจอมมณี 

ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นค าผึ้ง ต าบลผึ่ง

แดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นผึ่งแดด ต าบล

ผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนแกง้นาบอนพทิยา

สรรค ์ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาแพงโคกน า้

สรา้ง ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นขวัสูง ต าบลกก

ตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบล

ผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนนาค านอ้ยวทิยา 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นบุ่ง ต าบลภูวง 

อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสองคอน ต าบล

ป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นปากช่อง ต าบล

กกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเป้าป่าแสด 

ต าบลบา้นเป้า อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบล

ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นท่าหว้ยค า ต าบล

เหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 22,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนมกุดาลยั ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นชะโนด1 ต าบล

ชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบล

บางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาด ี2 ต าบลดง

มอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นภูวง ต าบลบา้น

แกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหวา้นนอ้ย 

ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเหลา่นอ้ย 

ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นกดุโงง้ ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาหนิกอง 

ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นค าพี้ ต าบลบา้น

เป้า อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นมะนาว ต าบล

พงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหลบุป้ึง ต าบล

หนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาถอ่น ต าบลโพน

ทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบลบา้น

โคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนากอก ต าบลนาก

อก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดานค า ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสม้ป่อย(รอดนุกูล) 

ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาโด่ ต าบลนาโสก 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบุ่ง ต าบลภูวง 

อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลต าบล

บา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นกดุแข ้ต าบลกดุแข ้

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบล

บา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่าหว้ยค า ต าบล

เหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเป้าป่าแสด ต าบล

บา้นเป้า อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนค าสายทองวทิยา ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนสะอาดราษฎร์

บ  ารุง ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองน า้เตา้ ต าบล

นาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเหลา่นอ้ย ต าบล

หนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแวงนอ้ย

 ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบล

เหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนศรี ต าบลนาสนี

วน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคง้ส าราญ ต าบล

ค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบุ่งอทุยั ต าบลนาสนี

วน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นจอมมณีใต ้ต าบล

ผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลดงมอน 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนศรีบุญเรือง ต าบล

ศรีบุญเรือง อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาโสกนอ้ย ต าบล

โพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลค าอา

ฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนสงัขศ์รี ต าบล

บา้นซง่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเหลา่ดง 

ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนพระราชทาน

บา้นหนองหมู ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นติ้วราษฎร์

อทุศิ ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาม่วง 

ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนนาสะเมง็วทิยา 

ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองเมก็ 

ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเหมอืงบ่า 

ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาหวัภู 

ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยกอก 2 

ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาสะโน 

ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวทิยา

 ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นปากช่อง 

ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาทาม 

ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเหลา่ป่าเป้ด

 ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองบอน ต าบลบา้นบาก อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นภู

ลอ้ม ต าบลบา้นบาก อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาถอ่น ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาแพงโคกน า้สรา้ง ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ยอ้มพฒันา ต าบลชะโนดนอ้ย อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคก 1 ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาโด่ ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาค านอ้ย 1 ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ขวัสูง ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาด ี2 ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคกสวา่ง 2 ต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนศรี ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองบวั ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

บุ่งอทุยั ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นามน ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

ศรีบุญเรือง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนค าสายทองวทิยา 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลค าบก 

อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกดุแขใ้ต ้ต าบลกดุ

แข ้อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนสงัขศ์รี ต าบล

บา้นซง่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนค าบกราษฎรนุ์กูล 

ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาโด่ ต าบลนาโสก

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบล

บางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย 2 

ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนพระราชทานบา้นหนอง

หมู ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นติ้วราษฎรอ์ทุศิ 

ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนศรี ต าบล

นาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง 2 ต าบล

หวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบุ่งอทุยั ต าบล

นาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นขวัสูง ต าบลกกตูม

 อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนศรีบุญเรือง 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทรายทอง ต าบล

บางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาถอ่น ต าบลโพน

ทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นอุ่มไผ่ ต าบลกก

แดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบุ่ง ต าบลภูวง 

อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแมด ต าบลบา้น

เหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสม้ป่อย (รอดนุกูล)

 ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลต าบล

บา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวทิยา 

ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาทาม ต าบลป่าไร่

 อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสองคอน ต าบลป่ง

ขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง 2 ต าบล

หนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดงยางนนัทวนั 

ต าบลกดุแข ้อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,089,000                    
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเหมอืงบ่า ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโนนสะอาดราษฎรบ์  ารุง ต าบลค าอาฮวน อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกหนิกอง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนดอนตาล ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลบา้นบาก อ าเภอดอนตาล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเป้าป่าแสด ต าบลบา้นเป้า อ าเภอหนองสูง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเหลา่นอ้ย ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาตะแบง 2 ต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาดโีคกสวาท ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นแวง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนหมู่บา้นป่าไม ้ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโนนสงัขศ์รี ต าบลบา้นซง่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคง้ส าราญ ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองเมก็ ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเหลา่สรา้งถอ่ ต าบลเหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค าชะอี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหลบุป้ึง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนามน ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลหนอง

สูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนนาค านอ้ยวทิยา ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 20,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนาขามป้อมวทิยาคม 

ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนาตะแบง 2 ต าบลภูวง

 อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นแวง ต าบลหนองสูงใต ้

 อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเหลา่ป่าเป้ด ต าบลนา

โสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนาดโีคกสวาท ต าบล

ป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกดุแขใ้ต ้ต าบลกดุแข ้อ าเภอเมอืงมกุดาหาร เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 26,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวทิยา ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาทาม ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนสวาท ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพนสวา่ง ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนดอนตาล ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนยาง ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนมกุดาลยั ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาหวัภู ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกดุโงง้ ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร

 จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นอุ่มไผ่ ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนากอก ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาหลวง 2 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย

 จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นม่วงไข ่ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคม

ค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาค า (ไตรมติรวทิยาคม) ต าบลผึ่งแดด 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 28,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกหนองหลม่ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล

 จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นภูผาหอมพฒันา ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอน

ตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค าดู่ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนายอ ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นบางทรายนอ้ย ต าบลบางทรายนอ้ย 

อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนิคมร่มเกลา้ ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค า

สรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสานแว ้ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองเอีย่นดง (ราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลน า้

เที่ยง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบะ ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหนาว ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาป่ง ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสงเปือยเหนือ ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนนาหวา้ประชาสรรค ์ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นภู ต าบลบา้นเป้า อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนชมุชนดอนตาล ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นนาหลกั ต าบลพงัแดง 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 30,900                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นมะนาว ต าบลพงัแดง 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นโพนสวา่ง ต าบลดอนตาล 

อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนสวาท ต าบลป่าไร่ 

อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,100                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นเหลา่ดง ต าบลหนองบวั 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นนาม่วง ต าบลดอนตาล 

อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นนาหนิกอง ต าบลกกตูม 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนนาสะเมง็วทิยา ต าบลนาสะเมง็ 

อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยกอก 2 ต าบลดอนตาล

 อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นนาสะโน ต าบลนาสะเมง็ 

อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นค าพี้ ต าบลบา้นเป้า อ าเภอ

หนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นนาโสกนอ้ย ต าบลโพน

ทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นดงมอน ต าบลดงมอน 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองเอีย่น ต าบลหนอง

เอีย่น อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลผึ่งแดด 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโคก 1 ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นเหลา่ 

อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองกะปาด ต าบลค าชะอี

 อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนนาหวา้ประชาสรรค ์ต าบลนาสะ

เมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนหว้ยยางจอมมณี ต าบลดงมอน

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนค าฮเีบ็ญจวทิย ์ต าบลโพนทราย

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนแกง้นาบอนพทิยาสรรค ์ต าบล

นาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเหลา่คราม ต าบลค าอาฮวน

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นสงเปือย ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นกา้นเหลอืงดง ต าบลหนอง

แคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยทราย 2 ต าบลป่าไร่ 

อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโพนแดง ต าบลดงหลวง 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนเมอืงพาลกุากรภูม ิต าบลชะโนด

 อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองโอใหญ่ ต าบลโนนยาง

 อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาหนองแคน ต าบลหนอง

สูง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นชะโนด1 ต าบลชะโนด 

อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,425,040                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนเตรียม

ทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

ค าชะอ ีต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเมอืงใหม่ 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนค าอาฮวน

ศรีสุราษฎรว์ทิยา ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสาม

ขามติรภาพที่ 3 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 68 107,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กระยงั ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลา่

หม ีต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

ไหล ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาโป

นอ้ย ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซง่ 

ต าบลบา้นซง่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนคณะ

เทศบาลนครกรุงเทพ ๓ ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหมู่บา้นป่า

ไม ้ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลา่

หลวงเตาถา่น ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองผอืดอนม่วง ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนค าบก

ราษฎรนุ์กูล ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สวา่ง 1 ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นภูแผง

มา้ ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สะอาด 2 ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่า

พยอม ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขอนแก่น ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มะนาว ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนนา

โสก ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

พฒันา ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแกง้ 2

 ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวงใหญ่ ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่ง

ขาม ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง 

ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนโพธิ์

ไทร ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

สระพงั ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        



87 / 112

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสาม

ขวั ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สวา่ง 1 ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเปียด

 ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกกไฮ

โนนน า้ค า ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

ไฮ ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

น า้เตา้ ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หนาว ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้บ่อ

ดง ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

โพนทราย ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลา่

สรา้งถอ่ ต าบลเหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค าบง

 1 ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หญา้ไซย ์ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบ ารุงพงศ์

อปุถมัภ ์ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทราย

ทอง ต าบลบางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง

หกั ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแก่น

เต่า ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาโป

ใหญ่-โคกสุวรรณ ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

ผกัหนอกสงเปือย ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ล าโมง ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

โพธิ์ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

สรอ้ย ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแฝก 

ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพรานอน้ ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนป่งแดงวทิยาคม ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นค าผึ้ง ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้

เที่ยงวนัครู 2501 ต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

เมอืงหนองสูง ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

พงัคอง ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

สองเหมอืง ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ป่าหวาย ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนนาโสก ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 833,360                   

งบลงทนุ 833,360                   

ครุภณัฑ์ 833,360                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 107,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ใบ 2 19,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 294,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 2 15,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 6,200                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 78,700                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 3 57,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 1 20,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 325,960                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสามขา

มติรภาพที่ 3 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลา่

หม ีต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโสก 

ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 21 35,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นชะโนด

 2 ต าบลชะโนดนอ้ย อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 21 35,280                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นงิ้ว

 ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนสวาท ต าบลป่าไร่

 อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 10,208,400                

งบลงทนุ 10,208,400                

ครุภณัฑ์ 432,200                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 142,400                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี84พรรษา ต าบลดงหมู อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 8 142,400                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 289,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองคอง ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

คอง ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกกตูม

 ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 60 94,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกกตูม

 ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 25 42,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,776,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 380,800                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนบา้นกกตูม ต าบลกกตูม 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 380,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,538,500                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองคอง ต าบล

พงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแกง้นาง ต าบลกก

ตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนนวมนิทราชูทศิ อสีาน 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 640,500                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นกกตูม ต าบลกก

ตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,568,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,335,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคอง ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดั แห่ง 1 175,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกกตูม ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั แห่ง 1 761,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้นาง ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั แห่ง 1 1,126,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนร่มเกลา้ มกุดาหาร ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง แห่ง 1 670,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมนิทราชูทศิ อสีาน ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง แห่ง 1 2,233,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค ์รชัมงัคลาภเิษก ต าบลกกตูม 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 369,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 953,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนกกตูมประชาสรรค ์รชัมงัคลาภเิษก ต าบลกกตูม 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 953,500                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 4,396,700                 

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 795,500                   

งบลงทนุ 795,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 795,500                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 795,500                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนดง

เยน็วทิยาคม ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนอดุม

วทิย ์ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

หนองสูงสามคัคีวทิยา ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนา

โสกวทิยาคาร ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนดง

หลวงวทิยา ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 159,100                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนอดุมวทิย ์

ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนค าชะอี

พทิยาคม ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโพธิ์ไทร

วทิยา ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนาโสก

วทิยาคาร ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโชคชยั

วทิยา ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเหลา่ประชา

อทุศิ ต าบลเหลา่สรา้งถอ่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 6,083,900                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 55,500                     

งบลงทนุ 55,500                     

ครุภณัฑ์ 55,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

มกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 42,500                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 92,000                     

งบลงทนุ 92,000                     

ครุภณัฑ์ 92,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 2 24,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 4,176,400                 

งบลงทนุ 4,176,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,176,400                    
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,717,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,997,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

มกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 1,720,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 459,200                      

รายการระดบัที1่: เสาธง สูง 12 เมตร โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เสา 1 76,100                        

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้ใตด้นิ ค.ส.ล. ขนาดความจ ุ120 ลบ.ม. (ตวัถงั

โผลเ่หนือระดบัดนิ 0.50 เมตร) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัมกุดาหาร

 ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ถงั 1 383,100                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,760,000                 

งบอดุหนุน 1,760,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,760,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 17,634,000                

พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 17,634,000                

งบลงทนุ 17,634,000                

ครุภณัฑ์ 3,454,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอรเ์พือ่ประกอบการจดัการเรียนรู ้

โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั มกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 1,080,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,374,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรโ์รงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 

มกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการโครงงานวทิยาศาตรโ์รงเรียนจฬุา

ภรณราชวทิยาลยั มกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดั ชดุ 1 1,174,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,180,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,380,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้อาคารวทิยาศาสตรโ์รงเรียนจฬุาภรณราช

วทิยาลยั มกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอประชมุ และหอ้งน าเสนอผลงานโรงเรียนจฬุา

ภรณราชวทิยาลยั มกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอนกัเรียนประจ าโรงเรียนจฬุาภรณราช

วทิยาลยั มกุดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 5,800,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 246,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 246,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 246,000                   

งบด าเนินงาน 246,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 246,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 246,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 430,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 430,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 100,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 320,000                   

งบด าเนินงาน 320,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 320,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 40,498,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 31,814,300                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 31,814,300                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 17,357,800                

งบอดุหนุน 17,357,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,357,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 17,357,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 3,406,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 783,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,532,700                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,617,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 10,017,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 14,456,500                

งบอดุหนุน 14,456,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,456,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 14,456,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,422,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 327,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 639,900                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 675,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 11,392,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,684,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 8,684,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 8,684,000                 

งบลงทนุ 8,684,000                 

ครุภณัฑ์ 8,684,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,684,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุอจัฉริยะ  วทิยาลยัการอาชพีค าชะอ ี

ต าบลบา้นซง่ อ าเภอค าชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์  

วทิยาลยัการอาชพีนวมนิทราชนีิมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง ชดุ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการโปรแกรมเมเบิ้ลลอจกิ

คอนโทรลเลอร(์PLC)  วทิยาลยัการอาชพีนิคมค าสรอ้ย  ต าบลโชคชยั 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 1,134,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกเครื่องยนตด์เีซล  วทิยาลยัการอาชพีนิคม

ค าสรอ้ย  ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เขยีนแบบพรอ้มเกา้อี้  วทิยาลยัการอาชพีนิคมค า

สรอ้ย  ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 20 300,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคโนโลยี

และการจดัการดอนตาล ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอเิลก็ทรอนิกส ์ วทิยาลยั

เทคโนโลยแีละการจดัการดอนตาล ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดั ชดุ 1 1,000,000                    

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 3,457,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,457,100                 

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 3,457,100                 

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 3,457,100                 

งบลงทนุ 3,457,100                 

ครุภณัฑ์ 171,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 171,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 5 120,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 14,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,286,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,726,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน อเนกประสงค ์แบบ 205/26 เน้ือที่ 448 

ตารางเมตร ตอกเสาเขม็ ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั หลงั 1 1,726,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นผวิอาคารวทิยบริการ ต าบลนาสนีวน อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร งาน 1 1,560,000                    

กระทรวงสาธารณสขุ 129,212,000               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 128,390,200              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 112,471,300              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 6,373,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 6,373,000                 

งบลงทนุ 6,373,000                 

ครุภณัฑ์ 6,373,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,373,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกกลาง(โรงพยาบาลหนองสูง) ต าบล

หนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นโคกกลาง(โรงพยาบาลหนองสูง) ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง เครื่อง 1 120,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโคกกลาง(โรงพยาบาลหนองสูง) ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอ

หนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโคกกลาง(โรงพยาบาลหนองสูง) ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอ

หนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นสานแว(้โรงพยาบาลดงหลลวง) ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสานแว(้โรงพยาบาลดงหลลวง) ต าบล

กกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นสานแว(้โรงพยาบาลดงหลลวง) ต าบลกกตูม อ าเภอดง

หลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสานแว(้โรงพยาบาลดงหล

ลวง) ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสานแว(้โรงพยาบาลดงหลลวง) ต าบล

กกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสานแว(้โรงพยาบาลดงหลลวง) ต าบลกกตูม 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นสานแว(้โรงพยาบาลดงหลลวง) ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นสานแว(้โรงพยาบาลดงหลลวง) ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

สานแว(้โรงพยาบาลดงหลลวง) ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นป่งขาม(โรงพยาบาลหวา้นใหญ่) ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่งขาม(โรงพยาบาลหวา้นใหญ่) ต าบล

ป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นป่งขาม(โรงพยาบาลหวา้นใหญ่) ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้น

ใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่งขาม(โรงพยาบาลหวา้น

ใหญ่) ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่งขาม(โรงพยาบาลหวา้นใหญ่) ต าบล

ป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่งขาม(โรงพยาบาลหวา้นใหญ่) ต าบลป่งขาม 

อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 86,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นป่งขาม(โรงพยาบาลหวา้นใหญ่) ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นป่งขาม(โรงพยาบาลหวา้นใหญ่) ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่ง

ขาม (โรงพยาบาลหวา้นใหญ่) ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลดอน

ตาล ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลดอนตาล 

ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลดอนตาล ต าบลดอน

ตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลดอนตาล ต าบลดอนตาล 

อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลดอนตาล ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค าชะอ(ีโรงพยาบาลค าชะอ)ี ต าบลค าชะอ ีอ าเภอ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค าชะอ(ีโรงพยาบาลค าชะอ)ี ต าบลค า

ชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเหลา่หลวง(โรงพยาบาลนิคมค าสรอ้ย) ต าบลหนอง

แวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเหลา่หลวง(โรงพยาบาลนิคมค าสรอ้ย) ต าบลหนองแวง 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นเหลา่หลวง(โรงพยาบาลนิคมค าสรอ้ย) ต าบลหนองแวง อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นเหลา่หลวง (โรงพยาบาลนิคมค าสรอ้ย) ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค า

สรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

เหลา่หลวง(โรงพยาบาลนิคมค าสรอ้ย) ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเหลา่หลวง(โรงพยาบาลนิคมค าสรอ้ย) 

ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นเหลา่หลวง(โรงพยาบาลนิคมค าสรอ้ย) ต าบลหนองแวง อ าเภอ

นิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเหลา่หลวง(โรงพยาบาลนิคมค าสรอ้ย) 

ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเหลา่หลวง(โรงพยาบาลนิคมค าสรอ้ย) ต าบลหนองแวง 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 75,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 106,098,300              
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 106,098,300              

งบลงทนุ 106,098,300              

ครุภณัฑ์ 11,882,200                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 463,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี โรงพยาบาลดอนตาล 

ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 9 423,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโพนทราย ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 1 40,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,682,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลดงหลวง ต าบลดงหลวง คนั 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลหวา้นใหญ่ ต าบลหวา้นใหญ่ 

อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดง

เยน็ ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแกง้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร คนั 1 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค าป่าหลาย ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,709,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัสมอง โรงพยาบาลมกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืถา่งเน้ือสมองช่วยในการผ่าตดั โรงพยาบาล

มกุดาหาร ต าบมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 830,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีสู่ง 

โรงพยาบาลมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 2 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นหมอกควนั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นหนองไผ่ ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 59,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพงัแดง ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกป่งเปือยนาโสก ต าบลนาโสก 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแกง้ ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 500,000                      
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ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 2,528,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบางทราย ต าบลบางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร คนั 1 2,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,216,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,189,400                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโคกกลาง ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลนิคมค า

สรอ้ย ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 9,870,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 82,026,700                   

รายการระดบัที1่: ตึกพเิศษ 16 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 817 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองสูง ต าบลหนองสูงเหนือ 

อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 14,152,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 14 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 15,912 ตารางเมตร โรงพยาบาลมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร

 อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 67,874,600                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 8,049,400                 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 8,049,400                 

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 8,049,400                 

งบด าเนินงาน 4,939,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,939,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 519,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 3,620,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 800,000                      

งบลงทนุ 3,110,000                 

ครุภณัฑ์ 3,110,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลหวา้นใหญ่ ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลดอนตาล ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลดงลวง ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 350,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าป่า

หลาย ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร กลอ้ง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนากอก

 ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสะ

เมง็ ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

เหลา่ ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค า

ชะอ ีต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวา้น

ใหญ่ ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองแต ้ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,869,500                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 7,869,500                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 7,299,500                 

งบลงทนุ 7,299,500                 

ครุภณัฑ์ 2,851,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,320,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานแบบเหลก็ขนาด 5 ฟตุ ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 17 93,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานแบบเหลก็ขนาด 4 ฟตุ ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 100 450,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ปรบัระดบัได ้ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 17 85,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ปรบัระดบัได ้ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 100 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊เอนกประสงคห์อ้งประชมุ ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งประชมุ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 150 450,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 43 107,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 10 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตวั 20 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั เครื่อง 2 64,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 530,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงไมโครโฟนและระบบควบคุม ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,500 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนิคมค าสรอ้ย 

ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 30,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,448,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,630,300                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอหนองสูง ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอดงหลวง ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 818,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั ความยาว 250 เมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอหวา้นใหญ่ ต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร รายการ 1 818,100                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 570,000                   

งบลงทนุ 570,000                   

ครุภณัฑ์ 570,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 570,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2  ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 1 220,000                      

กรมควบคุมโรค 821,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 821,800                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 821,800                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 821,800                   

งบลงทนุ 821,800                   

ครุภณัฑ์ 821,800                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ พรมแดนสะพานมติรภาพ 2 

(มกุดาหาร) ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 397,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนสะพาน

มติรภาพ 2 (มกุดาหาร) ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนสะพานมติรภาพ 2 (มกุดาหาร) ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนสะพาน

มติรภาพ 2 (มกุดาหาร) ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนมกุดาหาร 

ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนสะพานมติรภาพ 2 

(มกุดาหาร) ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 5,500                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 409,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) พรมแดนสะพานมติรภาพ 2 (มกุดาหาร) ต าบล

บางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนสะพานมติรภาพ 2 (มกุดาหาร) ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 4,500                         

กระทรวงอตุสาหกรรม 120,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 120,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 120,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 120,000                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 2,903,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 2,903,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,903,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 2,903,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 2,903,000                 

งบอดุหนุน 2,903,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,903,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอมัพวนั ต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 966,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัยอดแกว้ศรีวชิยั ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปุญญานุสรณ์ ต าบลนิคมค าสรอ้ย อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุนทราราม ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุแข ้ต าบลกดุแข ้อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่ง ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสะอาด ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทรายทอง ต าบลบางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัด่านฆอ้งมกุดาวาส ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั วดั 1 36,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีไคร ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนสวา่ง ต าบลเหลา่หม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าภูถ า้นก ต าบลพงัแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณาราม ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยทราย  ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนทอง ต าบลบางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร วดั 1 106,000                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัมกุดาหาร ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 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 าจงัหวดัมกุดาหาร  ต าบลมกุดาหาร อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 2,938,100                 

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 2,298,700                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,298,700                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 2,298,700                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,890,000                 

งบอดุหนุน 1,890,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 1100 1,890,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 408,700                   

งบอดุหนุน 408,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 408,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัมกุดาหาร ไร่ 100 408,700                      

การเคหะแหง่ชาติ 639,400                   
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 639,400                   

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 639,400                   

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 639,400                   

งบอดุหนุน 639,400                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 639,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรมกุดาหาร ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั แห่ง 1 639,400                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 296,239,200               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 88,719,300                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 88,719,300                

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการทอ่งเทีย่วและบริการ 45,000,000                

โครงการยกระดบัและพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัสนุก 45,000,000                

งบลงทนุ 45,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง

หมายเลข 2034 ตอนมกุดาหาร - นาสนีวน จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง สายทาง 1 25,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบูรณะปรบัปรุงสะพานและท่ออโุมงคค์อนกรีต

เสริมเหลก็ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนยอ้มพฒันา - นาโพธิ์ ระหวา่ง กม.

 417+200 - กม. 420 + 340 ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร สายทาง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงผ่านยา่นชมุชน ทางหลวงหมายเลข 

2287 ตอน ดงหลวง - สานแว ้ระหวา่ง กม. 4+145 - กม. 5+020 จงัหวดั

มกุดาหาร ระยะทาง 0.875 กโิลเมตร สายทาง 1 15,000,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 36,115,300                

โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานดา้นถนนเพือ่สนบัสนุนการคา้ การลงทนุและภาค

การเกษตรของกลุ่มจงัหวดั 36,000,000                

งบลงทนุ 36,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายบา้นนาโสก-บา้นหนองเอีย่นดง อ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร, อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 11.880 กโิลเมตร สายทาง 1 36,000,000                   

โครงการพฒันาขดีความสามารถดา้นการคา้ การลงทนุของกลุ่มจงัหวดัสู่ไทยแลนด ์4.0 115,300                   

งบด าเนินงาน 115,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 115,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 67,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 47,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 47,800                        

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 7,604,000                 

โครงการ Sanook Farmer Market : การเพิม่ประสทิธภิาพ และพฒันาตลาดสนิคา้

เกษตร ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 7,604,000                 

งบด าเนินงาน 4,004,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,004,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,004,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมานกัวจิยัในการพฒันาสูตรผลติภณัฑแ์ปรรูป

จากขา้วใหเ้หมาะกบัแต่ละพื้นที่ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงสถานที่และติดต ัง้เครื่องจกัรแปร

รูปฯ พรอ้มท ัง้ทดสอบระบบการผลติในเชงิพาณิขย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาบรรจภุณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑแ์ปรรูป 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการรบัรองมาตรฐานใหก้บัผลผลติที่ไดจ้าก

การแปรรูปเพือ่ส่งเสริมการส่งออก 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการอบรมถา่ยทอด

ความรูใ้นการเดนิเครื่องผลติผลติภณัฑ์ 0 4,000                         

งบลงทนุ 3,600,000                 

ครุภณัฑ์ 3,600,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เพาะงอก จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวน จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องร่อน จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโม่แหง้ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 936,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจคุรีม จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจผุงลงซองอตัโนมตัิแบบสกรู แบบซองยาว 

จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 500,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้  จงัหวดัมกุดาหาร ชดุ 1 700,000                      

จงัหวดัมกุดาหาร 207,519,900              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 207,519,900              

การพฒันาดา้นสงัคม 11,023,400                

เพิม่ศกัยภาพคนมกุดาหารใหก้า้วทนัยคุไทยแลนด ์4.0 2,078,400                 

งบด าเนินงาน 2,078,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,078,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 406,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,645,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,645,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 26,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 26,000                        

เพิม่ศกัยภาพระบบบริการสาธารณะพื้นฐานเพือ่การเขา้ถงึของประชาชนทกุ

กลุ่มเป้าหมายโดยถว้นหนา้แบบไรร้อยต่อ 336,000                   

งบด าเนินงาน 336,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 336,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 182,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 182,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 28,000                        

ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพิม่การเขา้ถงึและลดความเหลือ่มล า้ในสงัคม 609,000                   

งบลงทนุ 609,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 609,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 609,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายรอบหมู่บา้น) บา้น

โพธิ์ไทร ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ขนาดผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นจราจร

ไม่นอ้ยกวา่ 1,100 ตารางเมตร สายทาง 1 609,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 8,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 12,109,400                

ส่งเสริมการอนุรกัษป้์องกนัและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,728,400                 

งบด าเนินงาน 1,728,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,728,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 256,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,271,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,271,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 200,000                      

ส่งเสริมการรกัษาสิ่งแวดลอ้มอยา่งมส่ีวนร่วม 931,800                   

งบด าเนินงาน 931,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 931,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 756,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 756,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 41,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 41,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 33,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 33,600                        

บริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,449,200                 

งบด าเนินงาน 548,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 548,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 130,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 393,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 393,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 24,500                        

งบลงทนุ 8,901,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,901,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,901,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 3 621,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 3 621,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 3 621,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      
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รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลบา้นซง่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลบางทรายนอ้ย อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลหนองบวั อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลโชคชยั อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลและติดต ัง้เครื่องสูบน า้ พรอ้มติดต ัง้

ตูค้วบคุมไฟฟ้า ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร บ่อ 2 414,000                      

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 6,440,600                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิแบบบูรณาการจงัหวดัมกุดาหาร 4,397,600                 

งบด าเนินงาน 4,397,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,397,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 177,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,117,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,117,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 333,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตู ้ 0 333,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 947,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 150,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 344,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 452,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 80,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 741,800                      

พฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ของประชาชนในพื้นทีช่ายแดน 1,426,000                 

งบด าเนินงาน 1,426,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,426,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 276,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 529,000                      
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 529,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 621,000                      

ส่งเสริมความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้นเพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คงชายแดนจงัหวดั

มกุดาหาร 617,000                   

งบด าเนินงาน 617,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 617,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 537,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 537,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 38,788,600                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและเสริมสรา้งศกัยภาพบคุลากรภาครฐัแรงงาน 

ผูป้ระกอบการ เพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษมกุดาหาร 33,137,000                

งบด าเนินงาน 537,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 537,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 53,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถปรบัอากาศ 0 53,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 12,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 12,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 360,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพว์ารสาร 0 293,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสารพรอ้มเขา้เลม่ 0 7,000                         

งบลงทนุ 32,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,600,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 32,600,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสาย มห. 3022 แยก ทล.212 - บา้นโคกหนิ

กอง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย, อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 

8.100 กโิลเมตร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สายทาง 1 32,600,000                   

พฒันาเพือ่ยกระดบัการผลติสนิคา้และบริการใหไ้ดม้าตรฐาน 3,179,800                 

งบด าเนินงาน 3,179,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,179,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 456,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 808,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 808,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถปรบัอากาศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมรวมพลสนิคา้ ผลติภณัฑ์

เด่นจงัหวดัมกุดาหาร 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 280,000                      
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ส่งเสริมการเปิดตลาด และพฒันาความร่วมมอืทางการคา้ การลงทนุ ท ัง้ในและ

ต่างประเทศ 2,471,800                 

งบด าเนินงาน 2,471,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,471,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,171,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสมัมนาธุรกจิ Business Forum 0 363,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมสรา้งเครือขา่ยผูป้ระกอบการรุ่น 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาลา่มแปลภาษา 0 8,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 120,000                      

การพฒันาดา้นเกษตร 104,094,000              

พฒันาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิม่มลูค่าผลติภณัฑท์างการเกษตร 6,960,900                 

งบด าเนินงาน 4,577,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,577,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 397,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,790,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,790,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,650,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาไถกลบตอซงัขา้ว 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองมาตรฐาน GAP 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองมาตรฐานอนิทรีย ์ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบตราสนิคา้และจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 399,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 399,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 225,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 114,300                      

งบลงทนุ 2,383,500                 

ครุภณัฑ์ 388,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 210,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 8 คิว อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 8 คิว อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 8 คิว อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 8 คิว อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 8 คิว อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 8 คิว อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 8 คิว อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 30,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 178,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ขีย่เชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 25,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ขีย่เชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร 

อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 25,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ขีย่เชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร 

อ าเภอหนองสูง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 25,500                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ขีย่เชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร 

อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 25,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ขีย่เชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร 

อ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 25,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ขีย่เชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร 

อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 25,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ขีย่เชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร 

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 25,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,995,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนแบบระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์

แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลนาสนีวน อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร โรงเรือน 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนแบบระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์

แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลชะโนดนอ้ย อ าเภอดง โรงเรือน 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนแบบระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์

แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล โรงเรือน 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนแบบระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์

แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ โรงเรือน 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนแบบระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์

แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ต าบลหนองสูงใต ้อ าเภอหนอง โรงเรือน 1 399,000                      

ส่งเสริมศกัยภาพบคุลากร และผูป้ระกอบการดา้นการเกษตรของจงัหวดัมกุดาหาร 1,141,400                 

งบด าเนินงาน 1,141,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,141,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 643,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 643,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 63,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 63,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 255,000                      

ส่งเสริมและพฒันาการผลติปศุสตัวแ์ละประมง จงัหวดัมกุดาหาร 5,457,700                 

งบด าเนินงาน 3,407,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,407,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 38,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 190,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 190,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 724,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตู ้ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน Road Show ส่งเสริมสนบัสนุนให ้

มกีารขยายตลาดพนัธุโ์คเน้ือ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประกวดสตัวแ์ละประชาสมัพนัธโ์ค

เน้ือคุณภาพมกุดาหาร 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงผลติภณัฑแ์ปรรูปปลานิล 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 120,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 100,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าสือ่ประชาสมัพนัธโ์คเน้ือโคขนุคุณภาพ 0 60,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,259,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 15,000                        

งบลงทนุ 2,050,000                 

ครุภณัฑ์ 1,050,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัโคมกีรง เคลือ่นที่ได ้ต าบลค าอาฮวน 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัยอ่ยหญา้ ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร

 จงัหวดัมกุดาหาร เครื่อง 3 900,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารวนิิจฉยัโรคโคพรอ้มครุภณัฑว์ทิยาศาสตร ์

ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร หลงั 1 1,000,000                    

พฒันาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน เพือ่ใชใ้นการเกษตรและอปุโภค-บริโภค 32,660,000                

งบลงทนุ 32,660,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,660,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 32,660,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายบา้นโพธิ์เจริญ พรอ้มอาคารประกอบต าบลชะ

โนด อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ขนาดความสูง 2.50 เมตร กวา้ง 

10.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายหว้ยบางทรายพรอ้มอาคารประกอบ  ต าบล

บางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ขนาดความสูง 2.00 

เมตร กวา้ง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ตามแบบ มข 2527 หว้ยกระเบยีน 

ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร ขนาดสนัฝายสูง 1.50 

เมตร ผนงัขา้งสูง 3.00 เมตร กวา้ง 15.00 เมตร แห่ง 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ แบบ มข 2527 บา้นป่งเป้า หมู่ที่ 15 

ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร สนัฝายสูง 2.00 

เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 18.00 เมตร แห่ง 1 718,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยคนัแทพรอ้มขดุลอกหนา้ฝาย 

ตามแบบ มข 2527 ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร สนัฝายสูง

 2.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร ความกวา้งของฝาย 15.00 เมตร พรอ้ม แห่ง 1 1,322,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกมาตรฐานการเกษตร 57,874,000                

งบลงทนุ 57,874,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,874,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,085,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นโคกสูง หมู่ที่ 3 

(คุม้นาติ้ว–บา้นป่าหวาย) ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั

มกุดาหาร ระยะทางยาว 1.000 กโิลเมตร กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ไหลท่างลูกรงั กวา้งขา้งละ 0.35 เมตร สายทาง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้นโคกสูง 

หมู่ที่ 3 (สามแยก ทล.212 – คุม้นาติ้ว)  ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทางยาว 2.000 กโิลเมตร กวา้ง 5.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั กวา้งขา้งละ 0.35 เมตร สายทาง 1 4,900,000                    



111 / 112

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นแก่นเต่า หมู่ที่ 6 

 ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 400.00 

เมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั กวา้งขา้งละ

 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,600 ตารางเมตร สายทาง 1 785,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนเทศบาล 26 (สาย

ทางเลยีบคลองชลประทาน) บา้นน า้เที่ยง หมู่ที่ 10 ต าบลน า้เที่ยง อ าเภอค า

ชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนาโดยเฉลีย่ สายทาง 1 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 48,789,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายบา้นนาสะเมง็ - บา้นนาม่วง อ าเภอดอน

ตาล จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 4.400 กโิลเมตร ผวิจราจรกวา้ง 4.00-6.00 สายทาง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบา้นโนนสงัขศ์ร-ีบา้นเอีย่นดง อ าเภอค าชะอ ี

จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 5.750 กโิลเมตร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สายทาง 1 27,300,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางจราจรแอลฟลัตค์อนกรีตผวิทาง บา้นบาง

ทรายใหญ่ หมู่ที่ 1,2,13 ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดั

มกุดาหาร  กวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1.974 กโิลเมตร 

หรือมผีวิทางรวมไม่นอ้ยกวา่ 9,530 ตารางเมตร สายทาง 1 3,489,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 35,063,900                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิธรรมะ และวฒันธรรมอยา่งเป็นระบบ 6,443,100                 

งบด าเนินงาน 527,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 527,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 96,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 386,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร 0 84,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอปุกรณ์ แสง ส ีเสยีง 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าตลาดพื้นเมอืง 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งรา้นคา้พื้นเมอืง 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแสดงศิลปวฒันธรรมสองฝัง่โขง 0 58,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมานิทรรศการสองฝัง่โขง 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทพีรอ้มตกแต่ง 0 34,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 41,000                        

งบลงทนุ 5,916,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,916,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,916,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันา/ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่ท่องเที่ยวแก่งกะเบา ต าบล

ป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร แห่ง 1 5,916,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเขา้แหลง่ทอ่งเทีย่วจงัหวดัมกุดาหาร 23,620,000                

งบลงทนุ 23,620,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,620,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,620,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้และภายในอทุยานสมเด็จยา่ อ าเภอ

ดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 2.540 กโิลเมตร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 สายทาง 1 10,620,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้แหลง่ท่องเที่ยวหาดมโนภริมย ์

อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง 4.192 กโิลเมตร ผวิจราจร สายทาง 1 13,000,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02490000 จงัหวดัมกุดาหาร

พฒันาการตลาด กจิกรรม และประชาสมัพนัธ ์ดา้นการทอ่งเทีย่วจงัหวดัมกุดาหารสู่

ความย ัง่ยนื 3,029,500                 

งบด าเนินงาน 3,029,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,029,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 465,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตู ้ 0 28,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถปรบัอากาศ 0 36,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 77,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิทีางศาสนา 0 77,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 169,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 149,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,318,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าประชาสมัพนัธ์ 0 448,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาวทิยุ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์ 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 0 392,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงนิทรรศการและงานแสดงวฒันธรรม 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 307,800                      

ยกระดบัมาตรฐานบคุลากร สนิคา้และการบริการทางการทอ่งเทีย่วจงัหวดัมกุดาหารสู่

ความย ัง่ยนื 1,971,300                 

งบด าเนินงาน 1,971,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,971,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,551,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,551,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 220,000                      


