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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 2,603,580,274            

จงัหวดัหนองบวัล ำภู 2,603,580,274            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 9,249,500                 

กองบญัชาการกองทพัไทย 9,249,500                 

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 9,249,500                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 9,249,500                 

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 9,249,500                 

งบลงทนุ 9,249,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,249,500                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,249,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,286,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดั แห่ง 1 7,963,400                    

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 9,000                      

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 9,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,000                      

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 9,000                      

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 9,000                      

งบลงทนุ 9,000                      

ครุภณัฑ์ 9,000                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 9,000                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เหลก็บุนวม ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตวั 10 9,000                         

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 4,695,700                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 3,460,900                 

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                   

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

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

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 324,500                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 324,500                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 324,500                   

งบลงทนุ 324,500                   

ครุภณัฑ์ 324,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 282,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 6 282,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

หนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 42,500                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,470,100                 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 2,470,100                 

พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน 2,470,100                 

งบด าเนินงาน 2,470,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,470,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการสรา้งอาชพีผูม้รีายได ้

นอ้ยและยากจนตามวถิคีวามพอเพยีง 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการนวตักรรมการพฒันา

ภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 1,178,900                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 1,234,800                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,234,800                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 1,234,800                 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 1,234,800                 

งบลงทนุ 1,234,800                 

ครุภณัฑ์ 34,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ นิคมสรา้งตนเองโนนสงั 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  นิคมสรา้งตนเองโนนสงั 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว นิคมสรา้งตนเองโนนสงั 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 10,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    
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02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 1-2 นิคมสรา้งตนเอง

โนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดั หลงั 1 1,200,000                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 202,890,100               

กรมชลประทาน 155,819,100              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 4,640,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,780,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,780,000                 

งบลงทนุ 2,780,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,780,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,780,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวาอ่างเกบ็น า้บา้นคลอง

เจริญ ต าบลบุญทนั อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยยางเงาะ ต าบลโนนทนั 

อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบดนิฝายหว้ยโค่โล ่ ต าบลดงสวรรค ์อ าเภอ

นากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้บา้นสนามชยั ต าบลกดุแห่ อ าเภอนา

กลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 230,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 1,860,000                 

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 1,860,000                 

งบลงทนุ 1,860,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,860,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนบริเวณท านบดนิ อ่างเกบ็น า้บา้นคลองเจริญ บา้น

คลองเจริญ ต าบลบุญทนั อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง รายการ 0 1,860,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 102,299,100              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 10,490,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 10,490,000                

งบลงทนุ 10,490,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,490,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,490,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยผาวงั ต าบลนา

เหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 5,490,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตามขอ้เสนอกลุม่ผูใ้ชน้ า้  โครงการ

ชลประทานหนองบวัล  าภู ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม.สถานีวดัน า้ฝน 6 แห่ง  โครงการชลประทาน

หนองบวัล  าภู ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวาอ่างเกบ็น า้หว้ยผา

วงั  โครงการชลประทานหนองบวัล  าภู ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองสายใหญ่ฝัง่ซา้ย อ่างเกบ็น า้หว้ยซบัม่วง 

 โครงการชลประทานหนองบวัล  าภู ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง

 จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 990,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ยอ่างเกบ็น า้หว้ย

ล าใย  โครงการชลประทานหนองบวัล  าภู ต าบลดงสวรรค ์อ าเภอนากลาง

 จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1 ซอยของคลองสายใหญ่ฝัง่

ขวา อ่างฯผาวงั  โครงการชลประทานหนองบวัล  าภู ต าบลนาเหลา่ อ าเภอ

นาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารฝ่ายช่างกล  โครงการชลประทาน

หนองบวัล  าภู ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 74,000,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 74,000,000                

งบลงทนุ 74,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 74,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยโซม (หนิสิว่) ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 44,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นโพธิ์ศรี

ส  าราญ  ต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 44,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 17,809,100                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 17,809,100                

งบลงทนุ 17,809,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,809,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,809,100                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ล  าพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จงัหวดั 0 17,502,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา ประตูระบายน า้ล  าพะเนียง(หลวง

ปู่หลอด) ต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู 0 306,300                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 45,000,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 45,000,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองเรือ 

ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 35,000,000                   

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ป้องกนัการกดัเซาะลาดตลิง่ล  าพะเนียงพรอ้มอาคาร

ประกอบ ระยะที่ 2 กม.17+086 - กม.17+286 ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 10,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,880,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 3,880,000                 
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การจดัการงานชลประทาน 3,880,000                 

งบลงทนุ 3,880,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,880,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

หนองบวัล  าภู ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั รายการ 0 500,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,380,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 1,080,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการชลประทาน

หนองบวัล  าภู ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานหนองบวัล  าภู 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หว้ยน า้บอง .โครงการ

ชลประทานหนองบวัล  าภู ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั รายการ 0 300,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสือ่สาร โครงการชลประทานหนองบวัล  าภู 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 0 2,000,000                    

กรมประมง 10,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 10,000                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 10,000                     

งบลงทนุ 10,000                     

ครุภณัฑ์ 10,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ต าบลหนองภยัศูนย ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 10,000                        

กรมปศุสตัว ์ 864,000                   

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 าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 45,105,000                
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,800,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,800,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,800,000                 

งบลงทนุ 1,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัหนองบวัล  าภู ไร่ 2250 1,800,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,705,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 7,705,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 7,450,000                 

งบลงทนุ 7,450,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,450,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,450,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลา้ 2200000 3,630,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลา้ 1000000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ไร่ 4100 2,800,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัหนองบวัล  าภู ไร่ 150 255,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 35,600,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 35,600,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 35,600,000                

งบลงทนุ 35,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,600,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 35 623,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 132 2,349,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 90 1,602,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 84 1,495,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 110 1,958,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 41 729,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 63 1,121,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 92 1,637,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองภยัศูนย ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 54 961,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 53 943,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 45 801,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 70 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 90 1,602,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลด่านชา้ง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 44 783,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัปลาป้อม อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 42 747,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 8 142,400                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 56 996,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 47 836,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 75 1,335,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 36 640,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 70 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุญทนั อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 50 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 38 676,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 61 1,085,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 50 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 41 729,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเทพคีรี อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 2 35,600                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู บ่อ 1 17,800                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 515,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 515,000                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 515,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 515,000                   

งบลงทนุ 515,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 515,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 515,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอนาวงั ต าบลนา

เหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 515,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 454,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 400,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 400,000                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนก่อสรา้งอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 54,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 54,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 54,000                     

งบลงทนุ 54,000                     

ครุภณัฑ์ 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู

 อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 32,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 123,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 123,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 123,000                   

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู

 อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัหนองบวัล  าภู  

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัหนองบวัล  าภู  

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนำคม 890,112,900               

กรมการขนส่งทางบก 1,850,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 480,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 480,000                   

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 480,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 480,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบล

โพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู  จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 445,347,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 230,000,000              

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 180,000,000              

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 180,000,000              

งบลงทนุ 180,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 180,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 180,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายหนองบวัล  าภู - เลย ตอน อ.นาวงั - บ.วงัส าราญ จ.

หนองบวัล  าภู กม. 11.329 180,000,000                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 50,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบวัล  าภู - เขือ่น

อบุลรตัน ์จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 25,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน วงัหมืน่ - หนองบวัล  าภู

 จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 20,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2097 ตอน นาค าไฮ - หนองแวง 

จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 5,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 208,497,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 1,900,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงโนนสงั แขวงทาง

หลวงหนองบวัล  าภู จ.หนองบวัล  าภู หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 188,797,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 188,797,000              

งบลงทนุ 188,797,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 188,797,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 176,797,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงหนองบวัล  าภู กม. 504 38,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2315 ตอน หนองววัซอ - อูบมงุ จ.

หนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาค าไฮ - วงัส าราญ จ. แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบวัล  าภู - เขือ่นอบุล

รตัน ์จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบวัล  าภู - เขือ่นอบุล

รตัน ์และ ทางหลวงหมายเลข 2470 ตอน ทางเขา้โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน ศรีบุญเรือง - นากลาง จ.

หนองบวัล  าภู แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชยีงพณิ - 

หนองบวัล  าภู ตอน 4 จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน หนองบวัล  าภู - นาค าไฮ - 

วงัส าราญ จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,900,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 210 

ตอน นิคมเชยีงพณิ - หนองบวัล  าภู ตอน 1 จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 6,035,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2146 

ตอน หนองบวัล  าภู - เขือ่นอบุลรตัน ์ตอน 1 จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,152,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 210 

ตอน หนองบวัล  าภู - นาค าไฮ จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 8,360,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 210 

ตอน นาค าไฮ - วงัส าราญ จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 10,454,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2146 

ตอน หนองบวัล  าภู - เขือ่นอบุลรตัน ์ตอน 2 จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 13,210,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 228 

ตอน หว้ยสายหนงั - ศรีบุญเรือง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 10,386,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชยีงพณิ - 

หนองบวัล  าภู จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 12,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 17,800,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 17,800,000                

งบลงทนุ 17,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,800,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2097 ตอน นาค าไฮ - หนองแวง 

ตอน 2 จ. หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชยีงพณิ - 

หนองบวัล  าภู ตอน 3 จ. หนองบวัล  าภู แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชยีงพณิ - 

หนองบวัล  าภู ตอน 4 จ. หนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชยีงพณิ - 

หนองบวัล  าภู และสายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาค าไฮ - วงัส าราญ จ. แห่ง 2 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน ทุ่งตาลเลยีน - หนอง

แวง จ. หนองบวัล  าภู แห่ง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเมอืง - วงัหมืน่ 

ตอน 3 จ. หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2352 ตอน นาด่าน - สุวรรณคูหา

 ตอน 1 จ. หนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,900,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 6,850,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,500,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2097 ตอน นาค าไฮ - หนองแวง 

ตอน 2 จ. หนองบวัล  าภู แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2097 ตอน นาค าไฮ - หนองแวง 

ตอน 5 จ. หนองบวัล  าภู แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน วงัหมนื - หนองบวัล  าภู

 ตอน 1 จ. หนองบวัล  าภู แห่ง 1 500,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเมอืง - วงัหมืน่ 

ตอน 1 จ. หนองบวัล  าภู แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเมอืง - วงัหมืน่ 

ตอน 2 จ. หนองบวัล  าภู แห่ง 1 500,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 442,915,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 91,030,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 87,030,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 87,030,000                

งบลงทนุ 87,030,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,030,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 87,030,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล าน า้ล  าพะเนียง อ.เมอืง จ. กม. 6.1 32,930,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล าน า้วงัขอนผาแดง อ.ศรีบุญเรือง

 จ.หนองบวัล  าภู กม. 1.6 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล าน า้มอ อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู กม. 1.8 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล าน า้พวย อ.ศรีบุญเรือง จ. กม. 1.05 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2420 - บ.หนองบวัค าแสน อ.นากลาง 

จ.หนองบวัล  าภู กม. 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.210 - บ.กดุกระสู ้อ.เมอืง จ. กม. 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.228 - บ.วงัลาน อ.ศรีบุญเรือง จ. กม. 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.228 - บ.โนนสงั อ.ศรีบุญเรือง จ. กม. 0.8 9,900,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 4,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นภ.4040 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2352 - บา้นหว้ยหนัพฒันา อ.สุวรรณคูหา จ. แห่ง 1 4,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 273,519,200              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 4,391,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยซ าอแีจะ๊ อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู ม. 20 3,500,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 891,800                   

งบลงทนุ 891,800                   

ครุภณัฑ์ 891,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทหนองบวัล  าภู คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 257,200,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 257,200,000              

งบลงทนุ 257,200,000              

ครุภณัฑ์ 8,590,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 8,590,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู คนั 1 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 248,610,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 248,610,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.5023 แยกทางหลวงชนบท นภ.

4001 - บา้นหนองไพบูลย ์อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 210

 - บา้นหนิลบั อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.5025 แยกทางหลวงชนบท นภ.

4001 - บา้นหว้ยยาง อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 228

 - บา้นดอนปอ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 228

 - บา้นโนนสงวน อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

2420 - บา้นหนองบวัค าแสน อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210

 - บา้นกดุกระสู ้อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210

 - บา้นกดุกระสู ้อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 210

 - บา้นหนิลบั อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 7,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 210

 - บา้นนาดว้ง อ.นาวงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 210

 - บา้นนาดว้ง อ.นาวงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 210

 - บา้นทุ่งโปร่ง อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

2314 - บา้นหว้ยเดื่อ (ตอนหนองบวัล  าภู ตอนที่ 1) อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,900,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 228

 - บา้นโนนม่วง อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3037 ถนนผงัเมอืงรวมเมอืง

หนองบวัล  าภู สาย ก อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3037 ถนนผงัเมอืงรวมเมอืง

หนองบวัล  าภู สาย ก อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3038 ถนนผงัเมอืงรวมเมอืง

หนองบวัล  าภู สาย ข อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3038 ถนนผงัเมอืงรวมเมอืง

หนองบวัล  าภู สาย ข อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 228

 - บา้นโนนสงวน อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228

 - บา้นโนนสงั อ.ศรีบุญเรือง, โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

2314 - บา้นหว้ยเดื่อ (ตอนหนองบวัล  าภู) (ตอนที่ 2) อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 228

 - บา้นโคกม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

2097 - บา้นโนนงาม อ.นากลาง, สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

2097 - บา้นโนนงาม อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.5018 แยกทางหลวงชนบท นภ.

3012 - บา้นผาเวยีง อ.นาวงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.5032 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ.

3002 - บา้นโนนไหม อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.5032 แยกทางหลวงทอ้งถิน่ อบจ.

3002 - บา้นโนนไหม อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 5,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.5041 แยกทางหลวงชนบท นภ.

4040 - บา้นนาไร่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.5041 แยกทางหลวงชนบท นภ.

4040 - บา้นนาไร่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.5041 แยกทางหลวงชนบท นภ.

4040 - บา้นนาไร่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

2097 - บา้นท่าลี ่(ตอนหนองบวัล  าภู) อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

2097 - บา้นยางชมุ อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.5024 แยกทางหลวงชนบท นภ.

4001 - บา้นฝายหนิ อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.6011 บา้นโนนสงั - บา้นโนนยาว 

อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้น

โนนสงั อ.ศรีบุญเรือง, โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู กม. 2.9 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้น

สรา้งเสีย่น อ.เมอืง, ศรีบุญเรือง จ.หนองบวัล  าภู กม. 2.3 14,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 - บา้น

หนองบวัค าแสน อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู กม. 2.3 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู กม. 475 25,750,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.6011 บา้นโนนสงั - บา้นโนนยาว 

อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 

2133 - บา้นสรา้งเสีย่น อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228

 - บา้นโนนสงั อ.ศรีบุญเรือง, โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 5,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 11,927,400                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 10,880,500                

งบลงทนุ 10,880,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,880,500                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,880,500                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.4020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2097 - บา้นโนนงาม อ.นากลาง, สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.5025 แยกทาง

หลวงชนบท นภ.4001 - บา้นหว้ยยาง อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 3 450,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.6011 บา้นโนนสงั

 - บา้นโนนยาว อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.5025 แยกทาง

หลวงชนบท นภ.4001 - บา้นหว้ยยาง อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.5041 แยกทาง

หลวงชนบท นภ.4040 - บา้นนาไร่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,922,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นภ.3003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 228 - บา้นสรา้งเสีย่น อ.เมอืง, ศรีบุญเรือง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,616,500                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 78,366,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 55,380,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 55,380,000                

งบลงทนุ 55,380,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,380,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 55,380,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนสงั อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 3 4,260,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นสรา้งเสีย่น อ.เมอืง, ศรีบุญเรือง แห่ง 6 8,520,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นกดุกระสู ้อ.เมอืง, นากลาง จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

3007 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นวงัลาน (ตอนหนองบวัล  าภู) อ.ศรี

บุญเรือง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 4 5,680,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

3012 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นนาดว้ง อ.นาวงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 6 8,520,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

3039 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนม่วง อ.เมอืง, ศรีบุญเรือง จ. แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 - บา้นหนองบวัค าแสน อ.นากลาง จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นท่าลี ่(ตอนหนองบวัล  าภู) อ.นา

กลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นยางชมุ อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นโนนงาม อ.นากลาง, สุวรรณคูหา แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 - บา้นโนนสวา่ง อ.ศรีบุญเรือง จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2352 - บา้นหว้ยหนัพฒันา อ.สุวรรณคูหา จ. แห่ง 3 4,260,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

5024 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 - บา้นฝายหนิ อ.นากลาง จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

5025 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 - บา้นหว้ยยาง อ.นากลาง จ. แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

5041 แยกทางหลวงชนบท นภ.4040 - บา้นนาไร่ อ.สุวรรณคูหา จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นภ.

6011 บา้นโนนสงั - บา้นโนนยาว อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 2 2,840,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 14,796,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 14,796,000                

งบลงทนุ 14,796,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,796,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,796,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนสงั อ.ศรีบุญเรือง, โนนสงั จ. แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

3014 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นทุ่งโปร่ง อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

3015 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นดอนปอ อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

3021 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโคกม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ. แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

3027 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นหนิลบั อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

3029 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนม่วง อ.เมอืง, ศรีบุญเรือง จ. แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

3039 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บา้นโนนสงวน อ.ศรีบุญเรือง จ. แห่ง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นท่าลี ่อ.นากลาง, สุวรรณคูหา จ. แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2133 - บา้นสรา้งเสีย่น อ.ศรีบุญเรือง จ. แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นยางชมุ อ.นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 992,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บา้นโนนงาม อ.นากลาง, สุวรรณคูหา แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บา้นอูบมงุ อ.โนนสงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นภ.

4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2352 - บา้นหว้ยหนัพฒันา อ.สุวรรณคูหา จ. แห่ง 1 992,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2314 - บา้นหว้ยเดื่อ (ตอนหนองบวัล  าภู) อ. แห่ง 1 992,000                      

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 4,000,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นภ.3005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 210 - บา้นกดุกระสู ้อ.เมอืง, นากลาง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 4,000,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 4,000,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นภ.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 210 - บา้นนาดว้ง อ.นาวงั จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 4,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 190,000                   

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 190,000                   

งบลงทนุ 190,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 190,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 190,000                      

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย นภ.3003 แยกทางหลวง

หมายเลข 228 - บา้นสรา้งเสีย่น อ.เมอืง จ.หนองบวัล  าภู แห่ง 1 190,000                      

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 74,096,300                

กรมทรพัยากรน า้ 29,500,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 29,500,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 29,500,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 29,500,000                

งบลงทนุ 29,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,500,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 29,500,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองโคกกลาง  บา้นโคกกลาง หมูที่

 5,10  ต าบลโนนสงั  อ าเภอโนนสงั  จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยมดงา่ม  บา้นหนองกงุจารยผ์าง

 หมู่ที่ 6  ต าบลหนองเรือ  อ าเภอโนนสงั  จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองแซงเตาโกน  บา้นทรพัยภู์เกา้ 

หมู่ที่ 13  ต าบลโคกม่วง  อ าเภอโนนสงั  จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ฝายโคกโสกลกึ    บา้นโนนสมบูรณ์ 

 หมู่ที่  8  ต าบลนามะเฟือง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 14,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 29,136,800                
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 29,136,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 12,541,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 5,660,000                 

งบลงทนุ 5,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,660,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนกดุดนิจีพ่ทิยาคม หมู่ที่

 3 ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นหว้ยขา่โนนสมบูรณ์

 หมู่ที่ 8 ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง

 หมู่ที่ 4  ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นผาซอ่นโชคชยั 

หมู่ที่ 7  ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 6,881,000                 

งบลงทนุ 6,881,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,881,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,881,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโนนสวรรคช์ยัมงคล

 หมู่ที่ 4 ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนเกษตรนาสมหวงัสามคัคี

 หมู่ที่ 8 ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนหนองกงุจารยผ์างวทิยา 

หมู่ที่ 13 ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 4 

ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนป่าไมง้ามโนนนาดี

ประชานุกูล หมู่ที่ 2 ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโนนขา่ (พอง)  หมู่ที่

 7 ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์

อปุถมัภ ์หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 12,995,800                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,669,000                 

งบลงทนุ 1,669,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,000                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,669,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนงาม  หมู่ที่ 13 

ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทรายอดุม  หมู่ที่ 6 

ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองโก  หมู่ที่ 6 ต าบล

หนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทุ่งฝน  หมู่ที่ 17 ต าบล

กดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนงาม กลุม่ 2 หมู่ที่ 2

 ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 11,326,800                

งบลงทนุ 11,326,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,326,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,326,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโคกกลาง  หมู่ที่ 8 ต าบลหนอง

สวรรค ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสระแกว้ กลุม่ 1 หมู่ที่ 2 ต าบล

หนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองโก กลุม่ 1 หมู่ที่ 6 ต าบล

หนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดงยาง  หมู่ที่ 6 ต าบลนาส ีอ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเซนิ  หมู่ที่ 3 ต าบลนาด ีอ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 3,600,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

สถานีต ารวจหนองบวัล  าภู หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกดุกระสู ้หมู่ที่ 2 ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,000                      



21 / 98

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นขอบเหลก็ หมู่ที่ 5 ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งฝน หมู่ที่ 17 ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นภูดนิทอง หมู่ที่ 13 ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนตาล หมู่ที่ 3 ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองกรุงศรี หมู่ที่ 10 ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองทุ่งมน หมู่ที่ 3 ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

สถานีต ารวจศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นป่าคา หมู่ที่ 2 ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนันางาม หมู่ที่ 7 ต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นขาม หมู่ที่ 2 ต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงยาง หมู่ที่ 6 ต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 7,331,700                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,805,500                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 1,875,500                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 1,401,300                 

งบลงทนุ 1,401,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,401,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,401,300                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัหนองบวัล  าภู กโิลเมตร 45 231,300                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดั ไร่ 300 1,170,000                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 474,200                   

งบลงทนุ 474,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 474,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 474,200                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัหนองบวัล  าภู กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดั แห่ง 4 320,000                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 930,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 930,000                   

งบลงทนุ 930,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 930,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 930,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระวาง 75 450,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจ ตรวจสอบ สอบทานแผนที่ป่าอนุรกัษต์ามกฎหมาย

 จงัหวดัหนองบวัล  าภู จดุ 300 480,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 390,000                   

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 390,000                   

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 390,000                   

งบลงทนุ 390,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 390,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 390,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัหนองบวัล  าภู ไร่ 100 390,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,972,300                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,972,300                 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 285,100                   

งบอดุหนุน 100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัหนองบวัล  าภู 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัหนองบวัล  าภู 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 1,687,200                 

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 1,179,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,179,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,179,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลา้ 60000 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัหนองบวัล  าภู ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลา้ 130000 377,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลา้ 20000 152,000                      

งบอดุหนุน 150,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัหนองบวัล  าภู หมู่บา้น 3 150,000                      

งบรายจ่ายอื่น 300,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัหนองบวัล  าภู หมู่บา้น 3 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,163,900                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 2,163,900                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 1,274,700                 

งบลงทนุ 1,274,700                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,274,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,274,700                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัหนองบวัล  าภู กโิลเมตร 246 1,264,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัหนองบวัล  าภู กโิลเมตร 2 10,300                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 889,200                   

งบลงทนุ 889,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 889,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 889,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 100 102,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัหนองบวัล  าภู ไร่ 50 47,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัหนองบวัล  าภู ไร่ 585 596,700                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัหนองบวัล  าภู ไร่ 200 94,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัหนองบวัล  าภู ไร่ 100 49,000                        

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 5,520,400                 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 5,520,400                 

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการขยะในระดบัจงัหวดั 5,520,400                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการขยะ 5,520,400                 

งบอดุหนุน 5,520,400                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,520,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยก์ารจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลโนน

สูงเปลอืย จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 5,520,400                    

กรมป่าไม ้ 2,607,400                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,550,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 1,550,000                 

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 348,000                   

งบลงทนุ 348,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 348,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลา้ 120000 348,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,202,000                 

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 1,132,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 36 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัหนองบวัล  าภู หมู่บา้น 35 700,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,057,400                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,057,400                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,057,400                 

งบลงทนุ 1,057,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,057,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,057,400                    
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รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัหนองบวัล  าภู ไร่ 4 1,900                         

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลา้ 37000 281,200                      

กระทรวงพลงังำน 120,000                   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 120,000                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 120,000                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

หนองทามออนซอน ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั สถานี 1 120,000                      

กระทรวงมหำดไทย 353,571,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 9,829,900                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 198,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 198,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 198,000                   

งบรายจ่ายอื่น 198,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 198,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 8,791,900                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,791,900                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 5,291,900                 

งบลงทนุ 5,291,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,291,900                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,291,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 5,291,900                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   
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02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

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 6,372,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 6,372,000                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,372,000                 

การบริหารงานอ าเภอ 6,372,000                 

งบลงทนุ 6,372,000                 

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

การปกครองจงัหวดัหนองบวัล  าภู คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,084,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 940,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั แห่ง 1 302,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั แห่ง 1 358,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,371,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั แห่ง 1 452,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั แห่ง 1 2,419,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 773,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอปกครองจงัหวดั 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั

หนองบวัล  าภู แห่ง 1 453,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 466,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 466,900                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 466,900                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 466,900                   

งบลงทนุ 466,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 466,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 466,900                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัหนองบวัล  าภู 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 466,900                      

กรมทีด่นิ 624,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 624,000                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 624,000                   

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 624,000                   

งบลงทนุ 624,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 624,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 383,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ล าภู อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 383,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 241,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบล

นากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 241,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 23,103,600                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,016,700                 

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 5,016,700                 

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 5,016,700                 

งบรายจ่ายอื่น 5,016,700                 

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 5,016,700                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 17,134,900                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 17,134,900                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 17,134,900                

งบลงทนุ 17,134,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,134,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,134,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้พอง (ระยะที่ 1) บริเวณบา้น

โนนส าราญ หมู่ที่ 8 และบา้นสมสนุก หมู่ที่ 14 ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ความยาว 330 เมตร แห่ง 1 10,734,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้พอง บริเวณบา้นโนนส าราญ หมู่

ที่ 8 และบา้นสมสนุก หมู่ที่ 14 (ระยะที่ 2) ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 6,400,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 952,000                   

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 952,000                   

บริการดา้นช่าง 952,000                   

งบลงทนุ 952,000                   

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั คนั 1 952,000                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 313,175,000              
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 529,800                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 529,800                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 529,800                   

งบลงทนุ 529,800                   

ครุภณัฑ์ 529,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 132,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 6 132,600                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ตู ้ 6 25,800                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตวั 12 20,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 6 17,400                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 12 36,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 397,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 6 397,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองบวัล  าภู

 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 6 54,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู ชดุ 12 45,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 12 69,600                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 312,645,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,776,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,776,000                 

งบอดุหนุน 5,776,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,776,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 5,776,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 800 

ตารางเมตร บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลหวันา เทศบาลต าบลหวันา อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,590,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 22 เมตร

 หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,777.50 ตารางเมตร  หมู่ที่ 9 

ต าบลหนองภยัศูนย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองภยัศูนย ์อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,267,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ ประกอบดว้ย

{{LF}}สนามวอลเลยบ์อล พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 286 ตารางเมตร สนาม

ตะกรอ้ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 187 ตารางเมตร บา้นโนนหวาย หมู่ที่ 7 ต าบล

หนองภยัศูนย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองภยัศูนย ์อ าเภอเมอืง แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,500

 ตารางเมตร บา้นวงัส าราญ หมู่ที่ 12 ต าบลวงัทอง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,704,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 32,741,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 11,548,000                

งบอดุหนุน 11,548,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,548,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 11,548,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยพะเนียง หมู่ที่ 6 บา้นภูนอ้ย ต าบลนา

กลาง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบล

นากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยกดุดู่ หมู่ที่ 1,2 บา้นกดุแห่ , บา้นโพธิ์ค า้

 ต าบลกดุแห่ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 14,025 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 509,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยโป่งซาง หมู่ที่ 7 บา้นฝายแดง ต าบล

ฝายแดง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 14,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 519,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระน า้หนองกก หมู่ที่ 3 บา้นภูเกา้ ต าบลนิคม

พฒันา ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกฝ่ายโป่ง หมู่ที่ 8 บา้นโสกแดง ต าบลนิคม

พฒันา ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยหนิฮ่อม หมู่ที่ 9 บา้นหว้ยเดื่อเหนือ ต าบล

โนนทนั ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 14,400 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 520,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยสเีสยีด หมู่ที่ 5 บา้นอ่างบูรพา 

ต าบลโนนทนั ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองกงุ หมู่ที่ 5 บา้นหนองกงุพฒันา ต าบล

โพธิ์ชยั ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองภยัศูนย ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั แห่ง 1 2,000,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 21,193,000                

งบอดุหนุน 21,193,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,193,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 21,193,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นนครพฒันา  เทศบาลต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดั แห่ง 1 1,685,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 16 บา้นสุขสวสัดิ์พฒันา เทศบาลต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง แห่ง 1 1,685,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บา้นโนนสวรรค ์ต าบลหวันา เทศบาลต าบลหวันา 

อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 3,856,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้นหนองแก ต าบลหวันา เทศบาลต าบลหวันา อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,951,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บา้นอ่างบูรพา ต าบลโนนทนั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,845,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (หอถงัสูงโครงสรา้งเหลก็)

 แบบบาดาลขนาดเลก็ หมู่ที่ 2 บา้นโนนเสถยีร  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 515,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

(หอถงัเหลก็แบบทรงกลมขอบเหลีย่ม) หมู่ที่ 4 บา้นหนิฮาว ต าบลนาส ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,160,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

(หอถงัเหลก็แบบทรงกลมขอบเหลีย่ม) หมู่ที่ 6 บา้นดงยาง ต าบลนาส ี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 1,160,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นโนนอดุม ต าบลบา้นโคก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโคก

 อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,668,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 12 บา้นดงบงั ต าบลบา้นโคก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโคก 

อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,668,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,517,400                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,517,400                 

งบอดุหนุน 2,517,400                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,517,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,517,400                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พนาวลัย์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนเมอืง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สามคัคีธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมอืง  อ าเภอนากลาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลฝัง่แดง เทศบาลต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองกงุ

ศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับูรพา

ราม เทศบาลต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิริ

บุญธรรม เทศบาลต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิลา

พฒันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

หนองทุ่ม เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยาง

ชมุ เทศบาลต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ก่อนวยั

เรียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คอ้ใหม่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

แก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองหวั

ชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัปลาป้อม อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมชัฌิ

เขตมงคล เทศบาลต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

สมนึก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุ

ธญัญาวาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

ม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพคีรี อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกม่วง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สะแบง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ

พงษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

โนนเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณมงคล เทศบาลต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนสูง-

หนองสวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทรง

ศิลา เทศบาลต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวุฒิ

สมานชยั เทศบาลต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สวา่ง เทศบาลต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

นิคมหนองจาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสลีา

อาสน ์เทศบาลต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สงัวรเจริญธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งโปร่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยาง

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

สมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถ า้กลอง

เพล องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

เดื่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขาม อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนเรียง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

ธาตุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สามคัคีธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัน า้ขาว

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ภยัศูนย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองภยัศูนย ์อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

พงัทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หวา้นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวันา 

เทศบาลต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดนิทราย

อ่อน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีคูณ

เมอืง เทศบาลเมอืงหนองบวัล  าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สระแกว้ เทศบาลเมอืงหนองบวัล  าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สระแกว้ เทศบาลต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาค าไฮ เทศบาลต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

พฒันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองสองหอ้ง หมู่ 10 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกดุสะเทยีน องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุสะเทยีน 

อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทรายมูล

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุขา

วนาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพรหม

วหิาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนคูณ 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุเทพ

วนาราม เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลยางหลอ่ 2 เทศบาลต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลยางหลอ่ 1 เทศบาลต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักงุศรี

สนัติยาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองแก เทศบาลต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สามคัคีชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนนรงั

 ก. เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิริ

มงคล เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สามคัคีธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักศุล

กจิพทิกัษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทรง

ธรรมเจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนากอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโนนสูงเปลอืย เทศบาลต าบลโนนสูงเปลอืย อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองทุ่งมนทุ่งพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

กงุทอง เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีบุญ

เรือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิริ

ธรรมพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาด่าน เทศบาลต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค่ายสวา่ง

 เทศบาลต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซ าภูทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีจนั

ดาประชาอทุศิ เทศบาลต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงบงั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิริ

ทรงธรรม เทศบาลต าบลบุญทนั อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลนาเหลา่ เทศบาลต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 9,319,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 9,319,000                 

งบอดุหนุน 9,319,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,319,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 9,319,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 9,319,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาค าไฮ อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายทอง

 อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู คนั 1 2,119,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 262,291,800              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 192,952,000              

งบอดุหนุน 192,952,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 192,952,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 192,952,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายบา้นนาสมหวงั - บา้นหนองตูม (ช่วงที่ 1) รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

นภ.ถ.43011 หมู่ที่ 8 บา้นนาสมหวงั ต าบลนาเหลา่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,500 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 7,868,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายบา้นนาสมหวงั - บา้นหนองตูม (ช่วงที่ 2) ทางหลวงทอ้งถิน่

หมายเลข นภ.ถ.43011 หมู่ที่ 8 บา้นนาสมหวงั - หมู่ที่ 6 บา้นนาสมนึก 

ต าบลนาเหลา่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั สาย 1 7,868,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยก นภ.3002 -

 บา้นหว้ยมะหรี่ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ.49003 หมู่ที่ 6 บา้นหว้ยมะ

หรี่ ต าบลโนนเมอืง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,305 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมอืง อ าเภอ สาย 1 3,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง ผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายแยกทางขึ้นภูเกา้ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ.52001 หมู่ที่ 5 บา้น

โสกกา้นเหลอืง ต าบลบา้นถิน่ กวา้ง 5-6 เมตร ยาว 2,760 เมตร หนา 

0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั สาย 1 4,912,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบผวิจราจร แอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต สายบา้นหนิสิว่ - บา้นดอนกู่ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ.54-002 

หมู่ที่ 1 บา้นดอนกู่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,100 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั สาย 1 9,997,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบผวิจราจร แอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต สายบา้นโนนสูง - บา้นหนองแวงป่งสงั รหสัสายทางหลวงทอ้งถิน่ 

นภ.ถ.54-001 หมู่ที่ 4 บา้นหนองแวงป่งสงั ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอ สาย 1 2,568,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนทางหลวง

หมายเลข 210 - บา้นหาดสวรรค ์(ถนนวศวงศ)์ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

นภ.ถ. 20007 ผวิจราจรกวา้ง 8-9 เมตร ความยาว 2,297 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,852 ตารางเมตร เทศบาลเมอืง

หนองบวัล  าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 6,670,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนวดัโพธิ์ชยั

 - บา้นหนองสวรรค ์(ถนนนิมติมงคล) ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ความยาว

 1,495 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,960 ตาราง

เมตร เทศบาลเมอืงหนองบวัล  าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั สาย 1 4,810,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นทุ่งพฒันา

 - บา้นหนองทุ่งมน รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ.55002 หมู่ที่ 11 บา้นทุ่ง

พฒันา - หมู่ที่ 3 บา้นหนองทุ่งมน ต าบลเมอืงใหม่ กวา้ง 7 เมตร ยาว 

900 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงใหม่ สาย 1 1,980,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นโนนสวา่ง

 - บา้นโนนสงา่ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ.56001 หมู่ที่ 10 บา้นโนน

สวา่ง จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 3,430 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 1,110,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น สาย

บา้นศรีประเสริฐ - บา้นศรีโพธิ์ทอง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ. 66-006

 หมู่ที่ 1 บา้นศรีประเสริฐ ต าบลหนันางาม กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,600 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 3,902,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนขา่ - 

บา้นหว้ยกวางทอง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ. 66-004 หมู่ที่ 6 บา้น

โนนขา่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง สาย 1 4,888,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กจ.ถ.001 สายบา้นโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 - บา้นนานิคม หมู่ที่ 11 ต าบล

นาส ีกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กจ.ถ.003 สายบา้นศรีวไิล หมู่ที่ 8 ต าบลนาส ีกวา้ง 7 เมตร ยาว

 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาส ีอ าเภอ สาย 1 8,880,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง โดยการท าแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต ถนนครพฒันา - ชมุชนเพชรสุวรรณ หมู่ที่ 9 ต าบลนากลาง กวา้ง 8 

เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลนากลาง อ าเภอ สาย 1 8,018,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางเคปซลิ ชนิดที่ 3 สายบา้นโนนม่วง

 - บา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 2 บา้นโนนม่วง ต าบลโนนเมอืง กวา้ง 4 เมตร ยาว

 2,500 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมอืง

 อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 9,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตหนิคลกุบด

อดั สายบา้นนาหนองทุ่ม - ถ า้เต่า หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นคอ้ กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร ช ัน้รองพื้นทางหนิคลกุหนา 0.20 เมตร

 เทศบาลต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 5,116,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายบา้นยางหลวงใต ้- บา้นโนน

อดุม หมู่ที่ 5 บา้นยางหลวงใต ้ต าบลกดุจกิ ผวิทางกวา้ง 7 เมตร ความ

ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 9,880,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ที่ 1 บา้นโนนทนั

 ต าบลโนนทนั กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

ลูกรงัไหลท่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู สาย 1 5,852,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายบา้นโคกศรี

เจริญ ต าบลป่าไมง้าม - บา้นนาทบัควาย ต าบลหนองบวัใต ้กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไมง้าม 

อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 8,913,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

บา้นดอนขา่ - บา้นกดุหวัแฮด บา้นดอนขา่ หมู่ที่ 5 - บา้นกดุหวัแฮด หมู่

ที่ 8 ต าบลทรายทอง จ านวน 3 ช่วง ยารวม 2,430 เมตร มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 11,150 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายทอง อ าเภอ สาย 1 4,143,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางชนิดพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายทางบา้นหวัขวั - บา้นนิคมพฒันา - บา้นหนองแวงงิ้วตาก รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ.44001 หมู่ที่ 5 บา้นโคกสะอาด ต าบลนิคมพฒันา 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางชนิดพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชมุชน บา้นนิคมพฒันา - เทศบาล

ต าบลโนนสงั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ.44003 กวา้ง 6 เมตร ยาว 

3,700 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลูกรงั ปรบัปรุงเป็นถนนลาดยาง พารา

แอสฟลัทค์อนกรีต สายชมุชนโนนคูณ หมู่ที่ 4 - ชมุชนวงัแคน หมู่ที่ 6 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ.14006 หมู่ที่ 4 บา้นโนนคูณ ต าบลโนน

สะอาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,630 เมตร เทศบาลต าบลโนนสะอาด สาย 1 9,974,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลูกรงั ปรบัปรุงเป็นถนนลาดยาง พารา

แอสฟลัทค์อนกรีต สายชมุชนทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 - ชมุชนวงัโปร่ง หมู่ที่ 3 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ.14004 หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งโพธิ์ ต าบลโนนสะอาด

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,630 เมตร เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญ สาย 1 9,974,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาชมุแสง - สาม

แยกวงัคูณ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นภ.ถ.29001 หมู่ที่ 3 บา้นนาชมุแสง 

ต าบลกดุสะเทยีน ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั สาย 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรชนิด พาราเคปซลี ชนิดที่

 3 เสน้ทางบา้นค าบอน หมู่ที่ 8 เชือ่มบา้นหนองภยัศูนย ์หมู่ที่ 9 ต าบล

หนองภยัศูนย ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,730 เมตร พรอ้มลงท่อระบายน า้ 

คสล.อดัแรง ช ัน้ 3 ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 72 ท่อน องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองภยัศูนย ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 7,002,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นวงั

คุณ -บา้นคลองเจริญ หมู่ที่ 5 บา้นวงัคูณ ต าบลกดุสะเทยีน โดยเสริมหนิ

คลกุผวิจราจร และท าผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุสะ

เทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 5,220,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทางหลวงทอ้งถิน่ แบบผวิทาง

พาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นหนองแก - บา้นโนนม่วง รหสัสายทาง 

นภ.ถ. 25001 กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหวันา อ าเภอเมอืง สาย 1 4,932,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทางหลวงทอ้งถิน่ ผวิทางพารา

แอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นหวันา - บา้นโนนนาด ีรหสัสายทาง นภ.ถ. 

25002  กวา้ง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 2,400 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหวันา อ าเภอเมอืง สาย 1 791,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนศิริ

พฒันา (จากทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 210 ถงึ ถนนนิมติมงคล)  กวา้ง

 7- 8 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร 

เทศบาลเมอืงหนองบวัล  าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู สาย 1 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต ถนนสายวดัดอนสนีวล - ต าบลหนองหวา้ หมู่ที่ 6 กวา้ง 5 

เมตร ยาว 850 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,250 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล  าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู สาย 1 2,586,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 51,739,600                

งบอดุหนุน 51,739,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,739,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 51,739,600                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,126,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัสามคัคีธรรม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีบุญเรือง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 17,290,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเทพคีรี เทศบาลต าบลนาเหลา่ 

อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงัม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เทพคีรี อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นยางหลวง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองทุ่งมน-ทุ่งพฒันา องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักงุศรีสนัติยาราม องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิริทรงธรรม เทศบาลต าบลบุญทนั

 อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดงบงั องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 2,470,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 30,323,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองกงุศรี องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน

เมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกม่วง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพรา้ว องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นซ าภูทอง  องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาส ี อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์ทองเทศบาลต าบลนาด ี

อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางกู่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสามคัคีธรรม องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองกงุ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 12,410,200                

งบอดุหนุน 12,410,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,410,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 12,410,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 12,410,200                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหวันา เทศบาลต าบลหวันา

 อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาเหลา่ เทศบาลต าบลนา

เหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 5,190,000                 

งบอดุหนุน 5,190,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,190,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 5,190,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโคกกลาง 

หมู่ที่ 11 ต าบลหนองเรือ เทศบาลต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั แห่ง 1 2,300,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนอง

เหมอืดแอ่ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเรือ เทศบาลต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั

 จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,890,000                    

กระทรวงยตุธิรรม 816,300                   

กรมคุมประพฤติ 145,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 145,800                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 145,800                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 145,800                   

งบลงทนุ 145,800                   

ครุภณัฑ์ 145,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู

 อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 130,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัหนองบวัล  าภู  

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 15,800                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 41,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 41,200                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 41,200                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 41,200                     

งบลงทนุ 41,200                     

ครุภณัฑ์ 41,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 41,200                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 16 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ตวั 12 13,200                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ตวั 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ตู ้ 3 24,000                        

กรมราชทณัฑ์ 629,300                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 449,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 179,500                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 120,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 120,000                   



41 / 98

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 120,000                      

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 59,500                     

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 59,500                     

งบลงทนุ 59,500                     

ครุภณัฑ์ 59,500                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 59,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง เรือนจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลกดุ

จกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 59,500                        

กระทรวงแรงงำน 510,500                   

กรมการจดัหางาน 454,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 308,400                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 113,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 7,400                      

งบด าเนินงาน 7,400                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        
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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                        

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                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 56,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 56,000                     

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 26,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 26,000                     

งบลงทนุ 26,000                     

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงขนาดพกพา แบบเคลือ่นที่ขนาดกลาง 

140 วตัต ์ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัหนองบวัล  าภู

 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 26,000                        
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สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 30,000                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 30,000                     

งบลงทนุ 30,000                     

ครุภณัฑ์ 30,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี้ ขนาด 15 ที่น ัง่ ของ ส านกังาน

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 30,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 288,900                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 288,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 288,900                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 288,900                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 219,300                   

งบลงทนุ 219,300                   

ครุภณัฑ์ 219,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 114,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 105,300                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้ ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 45,300                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 69,600                     

งบลงทนุ 69,600                     

ครุภณัฑ์ 69,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 69,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 2 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล  าภู

  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 30,000                        
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กระทรวงศึกษำธิกำร 654,187,574               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 146,024,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 599,400                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 599,400                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 599,400                   

งบรายจ่ายอื่น 599,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 599,400                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 23,958,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 23,958,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 8,969,600                 

งบอดุหนุน 8,969,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,969,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 4,513,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 4,456,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 14,989,100                

งบอดุหนุน 14,989,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,989,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 7,653,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 7,336,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 288,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 288,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 288,000                   

งบรายจ่ายอื่น 288,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 288,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 118,894,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 118,894,200              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 17,167,000                

งบอดุหนุน 17,167,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,167,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,689,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,783,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 11,694,300                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 101,727,200              

งบอดุหนุน 101,727,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 101,727,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 87,498,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 4,518,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,824,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,677,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,209,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,283,800                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 
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งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองบวัล  าภู

 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู  

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา   ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว    ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู 

อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู 

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   
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งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 325,600                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 325,600                   

งบลงทนุ 325,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 325,600                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 325,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหมอ้แปลง  หอ้งสมดุ

ประชาชนอ าเภอโนนสงั  ต าบลโนนสงั  อ าเภอโนนสงั  จงัหวดัหนองบวัล  าภู เฟส 1 325,600                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 411,549,974              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,432,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,432,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,432,154                 

งบด าเนินงาน 1,432,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,432,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,432,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนกดุดนิจี่

พทิยาคม ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 209,550,800              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 203,063,800              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 203,063,800              

งบอดุหนุน 203,063,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 203,063,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 46021 203,063,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 46021 28,308,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 46021 15,940,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 46021 16,283,100                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 46021 23,436,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 46021 119,095,300                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 6,487,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 2,947,000                 

งบลงทนุ 2,947,000                 

ครุภณัฑ์ 1,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหวันาศึกษาวทิย ์ต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนร่มเกลา้ ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโป่งแคศรีถาวร ต าบลด่านชา้ง อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองกงุศรีโพธิ์ศรีสมพร ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทรายมูล ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกนาเหลา่ ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนกงุแกว้วทิยาคาร ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,547,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,547,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหวันาศึกษาวทิย ์ต าบลหวันา อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนร่มเกลา้ ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 337,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโป่งแคศรีถาวร ต าบลด่านชา้ง อ าเภอนา

กลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 337,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองกงุศรีโพธิ์ศรีสมพร ต าบลอทุยั

สวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกนาเหลา่ ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 163,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 3,540,000                 

งบลงทนุ 3,540,000                 

ครุภณัฑ์ 3,540,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,540,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกกา้นเหลอืง ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเมก็ ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสงเคราะห ์2 ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบาก ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเลา้ขา้ว ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุกวางสรอ้ย ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมวฒันา 6 ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกแดง ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสงเคราะห ์4 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝายหนิ ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนปรางคกู่์ ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัเงนิ ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกชา้ง ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสูงหนองสวรรค ์ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตานา ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะแบง ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงป่งสงั ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองทุ่ม ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกแคนหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลปางกู่ อ าเภอ

โนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุคอเมย ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัมนสาขาชยัมงคล ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสงเคราะห ์3 ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกจาน ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิสิว่ ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขา่นอ้ย ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีน ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุค าไฮ ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองลมุพกุ ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตาล ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเมอืง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนปอแดง ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าศิลา ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแห่ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกม่วงชมุ ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหามต่าง ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต าแย ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาวงัเวนิ ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุขเกษม ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัโซม ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเพก็เฟ้ือย ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผ าโคกสวรรค ์ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาอ่าง ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรายงาม ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลางโนนงาม ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกองแป่มหนองสวรรค ์ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลาขาว ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนอดุม ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนขมิ้น ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอ้งโป้สาขาบา้นโนนหวาย ต าบลบา้นขาม อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุจกิ ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหนั ต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกม่วย ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูพานทอง ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูพานค า ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหมืน่ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอืราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองภยัศูนย ์อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุเต่า ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพศิาลวทิยา ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสาเลา้ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยคอ้ ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีสุขนาลอ้ม ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่างบูรพา ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอ้งโป้ ต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งบก ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์พฒันา ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอ้งโป้สาขาบา้นคอ้ ต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุฉิม ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคึมชาดหว้ยบง ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนนาด ีต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิคูณ ต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองอ ุต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        



52 / 98

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโพนคึมน า้เกลี้ยง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรี

บุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนิตลาดศรีสงา่วทิยาสาขาศรีภูทอง ต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้วงัทอง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอกววั ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคงัคา ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโต่งโตน้ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแพง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทบัควาย ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโน ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกม่วงทองวทิยา ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนขา่ประชาสรรค ์ต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะเคียนทอง ต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหวา้ทอง ต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสนัน่ ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนขา่ ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมอใต ้ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขามท่างามสาขาบา้นกดุหวัแฮด ต าบลทราย

ทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองอสุาขาเหลา่นาด ีต าบลทรายทอง อ าเภอศรี

บุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปร่งแจง้ ต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเสถยีร ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นนากอก ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอืท่าปากเป่ง ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุสะเทยีนใหม่ศรีทอง ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอ

ศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกวางทอง ต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งเสีย่น ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนขา่(พอง) ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโปร่ง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุดุกสุขเกษม ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกท่าวารี ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัคูณ ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบ่อทอง ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาสุก ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาเสด็จ ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาสุกสาขาผาสวรรค ์ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอ

ศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาชมุแสง ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทม ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกลา่ม ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัไฮ ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัป่าพลวง ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) ต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแท่น ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าราญสุข ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาส าราญรุ่งเรือง ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางหลอ่โนนสวนกลว้ย ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรี

บุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสูงโคกสวรรค ์ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแตง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนซ าขอนแก่นวทิย ์ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าอทุยั ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตาล ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางชมุ ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวาทหนองไพบูลย ์ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอ

นากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนามชยั ต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหนองทุ่ม ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองดว้งวงัประทุม ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเอีย่น ต าบลด่านชา้ง อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหานประชาสรรค ์ต าบลดงสวรรค ์อ าเภอนา

กลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเอื้องโนนไร่โนนสาวทิยา ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนา

กลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอาบชา้ง ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงค า ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสมใจ ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูพระโนนผกัหวานสาขามอเลี้ยว ต าบลโนนเมอืง 

อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซ าเสี้ยว ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยนาหลวง ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสม้โฮง ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาเวยีง ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทยนิยม ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ชา้งอนิทรแ์ปลง ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสุรินทร ์ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาซ าจวงดอนมะค่าวทิย ์ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิต ัง้บงัพระจนัทร ์ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูเขาวง ต าบลเทพคีรี อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสมนึก ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนสงา่ราษฎรบ์  ารุง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิฮาวน า้กงวทิยา สาขาซ าภูทอง ต าบลนาส ี

อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโมง ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาโกทรายทองวทิยาคม ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองเหลอืงขามนคร ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตาแหลวดงยางวทิยา ต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณ

คูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนอดุมศึกษา ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมัป่อยค่ายเมอืงแสน ต าบลนาด่าน อ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตอ้ง ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาส ีต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนงามวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนยูงทองวทิยา ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต่างแคน ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 198,833,820              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,691,480                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,691,480                 

งบลงทนุ 1,691,480                 

ครุภณัฑ์ 1,691,480                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,691,480                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองแตศึ้กษาประชาสรรค ์ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

โนนสงัวทิยาสรรค ์ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนิคม

โคกม่วงศรีสมพร ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ถิน่ ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกงุ ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนนาด ีต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บกโนนเรียง ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนป่าไม ้

งามโนนนาดปีระชานุกูล ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองบวัวทิยายน ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 41 60,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สุขเกษม ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกกลางโนนงาม ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เพก็เฟ้ือย ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนเสถยีร ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กดุสะเทยีนใหม่ศรีทอง ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 11 16,280                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองขามท่างาม ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทรายมูล ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยบ่อทอง ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนา

หนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแกว้วทิยา ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสงวนสบิเกา้โปร่งวทิยา ต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัโปร่ง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวงั

แคนวงัคูณวทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยไผ่ ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มอใต ้ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนเกลด็ ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโกโนนประดู่วทิยา ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นซ าเสี้ยว ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวัขวั ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนสงเปลอืย ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนสูงหนองสวรรค ์ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนิสิว่ ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนโสกแคนหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองลมุพกุ ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์พฒันา ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาเลงิ ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นลาด ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสุขเกษม ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกดุแท่น ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทรายมูล ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองคงัคา ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 152,093,140              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 81,042,200                

งบลงทนุ 81,042,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 81,042,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นเก่ากลอย

กดุกระสู ้ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนดงสวรรคว์ทิยา 

ต าบลดงสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นนาไก่นาค า

นอ้ยวทิยา ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโนนป่าหวา้น

เชยีงฮาย ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโนนส าราญ

 ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนโนนปอแดงวทิยา

 ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นผาซอ่นโชค

ชยั ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นนาไร่ ต าบล

ดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 55,992,400                   

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

บา้นบุ่งบก ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 1,892,000                    

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

ธุรการ โรงเรียนบา้นกดุแท่น ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั หลงั 1 2,304,000                    

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

บา้นทรายงาม ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นหนองแตง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นหนองกงุ ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นถิน่ ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นกองแป่มหนองสวรรค ์ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนหวา้ทอง ต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 4,028,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนบา้นกดุดู่ ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนฝายหนิประชารกัษ ์ต าบล

โนนสงวน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้น

หนองแวง ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นวงั

น า้ขาวชนูปถมัภ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นนามะเฟือง ต าบลนา

มะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,450,000                    

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

กดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโนนสงเปลอืย 

ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 387,800                      

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

งาม ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

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

วทิยา ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

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

พฒันา ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองผ าโคก

สวรรค ์ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนนิคมวฒันา 6 

ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนนาค าไฮวทิยา 

ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 510,200                      

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

 ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

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

บา้นโนนงามวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นโคกสะอาดหนองหวัชา้ง ต าบลวงัปลาป้อม อ าเภอนาวงั จงัหวดั หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นโนนสวา่งบวรวทิยา ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาแก ต าบลนาแก

 อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาสมนึก ต าบลนา

เหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 510,200                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนเกษตรนาสมหวงั

สามคัคี ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นคลองเจริญ ต าบล

บุญทนั อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 510,200                      

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

บา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบล

โนนเมอืง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 387,800                      

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

สูงวทิยา ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

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

กดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นกดุดนิจี ่ต าบล

กดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 387,800                      

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

ไพบูลย ์ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นกกคอ้กกโพธิ์ 

ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นนามะเฟือง  

ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 8,488,100                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,750,100                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนสวา่ง ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

โนนสงัวทิยาสรรค ์ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนขมิ้น ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาส าราญรุ่งเรือง ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนิคม

สงเคราะหว์ทิยา ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนป่าไม ้

งามโนนนาดปีระชานุกูล ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทุ่งโพธิ์นาอดุม ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนสูงหนองสวรรค ์ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทรายมูล ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนิสิว่ ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนงาม ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,003,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกจาน ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดั แห่ง 1 115,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองศาลาโนนสวา่ง ต าบลนามะเฟือง อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรายมูล ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนสงัวทิยาสรรค ์ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุเต่า ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงงิ้วตาก ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู แห่ง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอกววั ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง แห่ง 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสะแบง ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองหวา้วทิยาสรรค ์ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นต าแย ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะเคียนทอง ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุคอเมย ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผ าโคกสวรรค ์ต าบลหนองหวา้ อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแกสระแกว้วทิยา ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสูงหนองสวรรค ์ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืง แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนิตลาดศรีสงา่วทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั แห่ง 1 110,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคึมชาดหว้ยบง ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีบุญเรือง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกกา้นเหลอืง ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าไมง้ามโนนนาดปีระชานุกูล ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าราญสุข ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีน ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองทุ่ม ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกน า้เกี้ยง ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางหลอ่โนนสวนกลว้ย ต าบลยางหลอ่ อ าเภอ

ศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าศิลา ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนขมิ้น ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืง แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกะทอ ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกนกสาริกา ต าบลบุญทนั อ าเภอสุวรรณคูหา แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนซ าขอนแก่นวทิย ์ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสม้โฮง ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองเหลอืงขามนคร ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอาบชา้ง ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดั แห่ง 1 239,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงมะไฟ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา แห่ง 1 220,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหนองบวันอ้ยโนนชาติหนองเห็นวทิยา ต าบล

นาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหม่านศรีทองวทิยา ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิฮาวน า้กงวทิยา ต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากลาง ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนามชยั ต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดั แห่ง 1 277,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแดงงาม ต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดั แห่ง 1 267,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งแคศรีถาวร ต าบลด่านชา้ง อ าเภอนากลาง แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตอ้ง ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนโปร่งวงัม่วง ต าบลเทพคีรี อ าเภอนาวงั จงัหวดั แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาเวยีง ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดั แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนครชยัประชาสรรค ์ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง แห่ง 1 267,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองด่าน ต าบลด่านชา้ง อ าเภอนากลาง แห่ง 1 221,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนอดุมศึกษา ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนสงา่ราษฎรบ์  ารุง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้ชา้งอนิทรแ์ปลง ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาโกทรายทองวทิยาคม ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 356,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกทุ่งนอ้ย ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฝัง่แดง ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดั แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาวงั ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดั แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบงัมวลชนรงัสรรค ์ต าบลบา้นโคก อ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคอ้ ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกหนองบวั ต าบลวงัปลาป้อม อ าเภอนาวงั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาส ีต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขอบเหลก็ ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซ าเสี้ยว ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดั แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุฮู ต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั แห่ง 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุศรีโพธิ์ศรีสมพร ต าบลอทุยัสวรรค ์

อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนเมอืง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นภูพระโนนผกัหวาน ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนา แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนไหมโนนศิลา ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัส าราญ ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดั แห่ง 1 79,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวงัปลาป้อมวทิยศึกษา ต าบลวงัปลาป้อม 

อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาด่าน ต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาซ าจวงดอนมะค่าวทิย ์ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั แห่ง 1 100,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,496,700                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนกดุจกิวทิยา ต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง แห่ง 1 373,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองตานา ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโนนสูงใหม่วงัทอง ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นโนนสงวนสบิเกา้

โปร่งวทิยา ต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 179,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองเหมอืดแอ่ ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองปลาขาว ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั แห่ง 1 260,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นวงั

โพนคึมน า้เกลี้ยง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 641,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นท่าลาด ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นป่าคา ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั แห่ง 1 293,300                      
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02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

หนองปิงบุ่งบกวทิยา ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นนากอก ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 384,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โนนเมอืง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

คอ้ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 240,800                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 14,123,000                

งบลงทนุ 14,123,000                

ครุภณัฑ์ 14,123,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 386,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นนาโมง ต าบล

บา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหม่านศรีทองวทิยา ต าบลกดุดนิจี ่

อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนนครชยัประชาสรรค ์ต าบลนากลาง อ าเภอ

นากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแวงค า ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนา

กลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกทุ่งนอ้ย ต าบลบา้นโคก อ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกกะทอ ต าบลนาเหลา่ 

อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

นาตาแหลวดงยางวทิยา ต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

นาซ าจวงดอนมะค่าวทิย ์ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ป่าแดงงาม ต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ใบ 1 9,200                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,974,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัน า้ขาวชนูป

ถมัภ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนิลบัศิลามงคล

 ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองหวา้วทิยาสรรค์

 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดนิทรายอ่อน 

ต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวทิยา 

ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัมน ต าบลโคก

ม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนิคมสงเคราะหว์ทิยา 

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นถิน่ ต าบลบา้นถิน่

 อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองกงุจารยผ์าง

วทิยา ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกป่ากงุ ต าบล

หนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนส าราญสม

สนุก ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยว

สระแกว้วทิยา ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์นาอดุม 

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวงัแคนวงัคูณวทิยา 

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสะอาด

ราษฎรอ์ปุภมัถ ์ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองโกโนน

ประดู่วทิยา ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองแตศึ้กษาประชา

สรรค ์ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกดุผึ้ง ต าบลกดุ

ผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาไก่นาค านอ้ย

วทิยา ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      



67 / 98

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกดุฮู ต าบลนา

ด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวจิติรพฒันา 

ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเทพคีรีพทิยาคม 

ต าบลเทพคีรี อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัส าราญ ต าบล

วงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนดงมะไฟวทิยาคม 

ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 791,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกดุดุกสุขเกษม 

ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีน 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนหนิตลาดศรีสงา่วทิยา

 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสม

พร ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสรา้งเสีย่น 

ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองเลา้ขา้ว 

ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนเกลด็ 

ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นยางหลอ่โนน

สวนกลว้ย ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงัไฮ ต าบลนาก

อก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาล

เดี่ยวสระแกว้วทิยา ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาส าราญรุ่งเรือง

 ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นอาบชา้ง ต าบล

กดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองขามท่างาม

 ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นกดุกวางสรอ้ย 

ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนโนนคูณวทิยา ต าบล

โนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโสกกา้นเหลอืง 

ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองทุ่งมน 

ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโนนสูงหนอง

สวรรค ์ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวงัแคนวงัคูณวทิยา 

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโนนสะอาด 

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาสมนึก ต าบล

นาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโนนป่าหวา้น

เชยีงฮาย ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนซ าขอนแก่นวทิย ์

ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบล

โนนเมอืง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นมอใต ้ต าบลเมอืง

ใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนปอแดง ต าบล

โคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหนองแกสระแกว้วทิยา 

ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวทิยา 

ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นวงัโปร่ง ต าบลโนน

สะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่าศิลา ต าบลบา้น

คอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองแวงป่งสงั 

ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนตาล ต าบลโนน

เมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหนองกงุจารยผ์างวทิยา 

ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองเหมอืดแอ่ 

ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกม่วงชมุ ต าบล

โนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนเมอืง ต าบลโนน

เมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นผาวงั ต าบลวงัทอง 

อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกกะทอ ต าบลนา

เหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนนาซ าจวงดอนมะค่าวทิย์

 ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนป่าหวา้นเชยีง

ฮาย ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นส าราญสุข 

ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองแวง 

ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคอกววั 

ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองคงัคา

 ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโปร่งแจง้ 

ต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองคอ้ 

ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาสม้โฮง 

ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นวงัส าราญ 

ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองด่าน 

ต าบลด่านชา้ง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนสงวนสบิเกา้โปร่งวทิยา ต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนิสิว่ ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองขามท่างาม ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนงาม ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาส าราญรุ่งเรือง ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สนัป่าพลวง ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนนาซ า

จวงดอนมะค่าวทิย ์ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาแก ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนิฮาวน า้กงวทิยา ต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

กดุดนิจี ่ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนดง

สวรรคว์ทิยา ต าบลดงสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นอาบชา้ง ต าบล

กดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนไหมโนนศิลา 

ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาสม้โฮง ต าบลนา

แก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นไทยนิยม ต าบลวงั

ทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 623,800                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองกงุศรีโพธิ์ศรีสมพร ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาตาแหลวดงยางวทิยา ต าบลนาส ีอ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดงบงัมวลชนรงัสรรค ์ต าบลบา้นโคก อ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลโนน

เมอืง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าแดงงาม ต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนไหมโนนศิลา ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนา

กลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาตาแหลวดงยางวทิยา ต าบลนาส ีอ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกสะอาดหนองหวัชา้ง ต าบลวงัปลาป้อม 

อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบุญทนั ต าบลบุญทนั อ าเภอสุวรรณคูหา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาเจริญ ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองด่าน ต าบลด่านชา้ง อ าเภอนากลาง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นภูพระโนนผกัหวาน ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นนาเจริญ ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกนกสาริกา ต าบลบุญทนั

 อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองคอ้ ต าบลนาแก 

อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาเจริญ ต าบลวงัทอง 

อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัส าราญ ต าบลวงัทอง 

อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 23,200                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาตาแหลวดงยางวทิยา 

ต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,346,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นต าแย ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองแวงงิ้วตาก ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นสุขเกษม ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นต าแย ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนนาด ีต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

นิคมสงเคราะห ์3 ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคก

สะอาด ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ย

หวา้วงัทอง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกดุเต่า

 ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

โพนคึมน า้เกลี้ยง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นอ่าง

บูรพา ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัโปร่ง

 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นลาด 

ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ย

หามต่าง ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นมอ

เหนือ ต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโปร่ง

แจง้ ต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนโปร่ง

วงัม่วง ต าบลเทพคีรี อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นผาวงั 

ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

สมนึก ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนโนนสงา่

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสนาม

ชยั ต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

กลางโนนงาม ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 10 15,800                        



72 / 98

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนนา

ค าไฮวทิยา ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอ่าง

บูรพา ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคอ้ 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 63 99,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองกงุ

จารยผ์างวทิยา ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองปิง

บุ่งบกวทิยา ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หวา้วงัทอง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนฝายหนิ

ประชารกัษ ์ต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโนน

สมบูรณ์วทิยา ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ่ง

แกว้น า้ลดั ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทราย

มูล ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ขา่ ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ขามท่างาม ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ลา่ม ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแกท่า

วารี ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองแก

สระแกว้วทิยา ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เสถยีร ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุสะ

เทยีนใหม่ศรีทอง ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

คอ้ ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไทย

นิยม ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเกษตรนา

สมหวงัสามคัคี ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเทพคีรี

พทิยาคม ต าบลเทพคีรี อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นถ า้

ชา้งอนิทรแ์ปลง ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวงั

ปลาป้อมวทิยศึกษา ต าบลวงัปลาป้อม อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สม้ป่อยค่ายเมอืงแสน ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั ชดุ 11 17,380                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เมอืง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ไหมโนนศิลา ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนครชยั

ประชาสรรค ์ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

แคศรีถาวร ต าบลด่านชา้ง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัค าแสน ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวงค า ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ทุ่มโนนสูงวทิยา ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนตาล ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนขา่ (พอง) ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นอ่างบูรพา ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนตาดไฮบา้นแมดสามคัคี ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะเคียนทอง ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองเลา้ขา้ว ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนหนิตลาดศรีสงา่วทิยา สาขาศรีภูทอง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกดุกวางสรอ้ย ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนเกษตรนาสมหวงัสามคัคี ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกหนองบวั ต าบลวงัปลาป้อม อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสม้ป่อยค่ายเมอืงแสน ต าบลหนองบวันอ้ย อ าเภอสุวรรณคูหา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงบงัมวลชนรงัสรรค ์ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาโมง ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนปอแดง ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนนิคม

สงเคราะห ์2 ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นถ า้

ชา้งอนิทรแ์ปลง ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 43,000                        



74 / 98

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

แก ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

บุญทนั ต าบลบุญทนั อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนโนน

อดุมศึกษา ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หม่านศรีทองวทิยา ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ขอบเหลก็ ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเพก็เฟ้ือย ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนากลาง ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาไร่ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาทบัควาย ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอศรีบุญเรือง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองศาลาโนนสวา่ง ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนขา่ (พอง) ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาส ีต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,399,680                 

งบลงทนุ 3,399,680                 

ครุภณัฑ์ 3,399,680                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 194,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 

2 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 2 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 1 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 2 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดั ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 1 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ตู ้ 10 79,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 504,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู 

เขต 1 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู 

เขต 2 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 1 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 2 ต าบลนากลาง อ าเภอ

นากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 2 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง เครื่อง 4 23,200                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 2 

ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 2 ต าบลนา

กลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 11,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 2 ต าบลนากลาง อ าเภอ

นากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 2 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 2 ต าบลนากลาง อ าเภอนา

กลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 2 ต าบลนากลาง อ าเภอนา

กลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 162,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู 

เขต 1 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 56,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 1 

ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู จอ 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล  าภู เขต 2 

ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู จอ 2 80,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,477,680                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดนิทรายอ่อน ต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนวงั

แคนวงัคูณวทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 100,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนกดุ

แห่วทิยา ต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

เลงิ ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

หนองแตศึ้กษาประชาสรรค ์ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัน า้ขาวชนูปถมัภ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

โพธิ์ศรีสะอาดวทิยา ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

โพธิ์ศรีสะอาดวทิยา ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

โนนสมบูรณ์วทิยา ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนน

ส าราญสมสนุก ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนนา

ค าไฮวทิยา ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนหนองกงุ

จารยผ์างวทิยา ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าลาด

 ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนน

สมบูรณ์ ต าบลนาส ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกนก

สาริกา ต าบลบุญทนั อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนดงสวรรค์

วทิยา ต าบลดงสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหวันาศึกษา

วทิย ์ต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนองปิง

บุ่งบกวทิยา ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 32 53,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคอ้ 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 22 36,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนเทพคีรี

พทิยาคม ต าบลเทพคีรี อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เมอืง ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าแดง

งาม ต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 32 53,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นภูพระ

โนนผกัหวาน ต าบลโนนเมอืง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 35 58,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุดนิ

จี ่ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนหนอง

หวา้วทิยาสรรค ์ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโนนสงวนสบิเกา้โปร่งวทิยา ต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 75,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

หนิตลาดศรีสงา่วทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโนนป่าหวา้นเชยีงฮาย ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นนามะเฟือง ต าบลนา

มะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยว

สระแกว้วทิยา ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกน า้เกี้ยง ต าบลป่า

ไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนโสกแคนหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 160,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 53,528,260                

งบลงทนุ 53,528,260                

ครุภณัฑ์ 4,534,360                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 952,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนยูงทองวทิยา ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนยูงทองวทิยา ต าบล

กดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นนาดค่ีายสวา่ง

วทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกดุผึ้ง ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาดค่ีายสวา่งวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นต่างแคน ต าบลบา้นโคก อ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนยูงทองวทิยา ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณ

คูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นต่างแคน 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

นาดค่ีายสวา่งวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นโนนสวรรคช์ยัมงคล ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดั ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนกงุแกว้วทิยาคาร ต าบลหนองกงุแกว้ 

อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 80,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียนยูง

ทองวทิยา ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนยูงทองวทิยา ต าบล

กดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดงบาก ต าบลนิคม

พฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนกดุ

หานสามคัคี ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนยูงทองวทิยา ต าบล

กดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตู ้ 1 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 418,700                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นก่าน ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนิลบัศิลามงคล ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองกงุแกว้ ต าบล

หนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาดค่ีายสวา่งวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณ

คูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยโจด ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นต่างแคน ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นก่าน ต าบลฝัง่แดง อ าเภอ

นากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 17,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,082,260                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นต่างแคน ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นต่าง

แคน ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาดี

ค่ายสวา่งวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสวรรคช์ยัมงคล ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 41 60,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนกดุ

หานสามคัคี ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัหนิซา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 42 62,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

บาก ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ป่ากงุ ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 40 63,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนกดุหาน

สามคัคี ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนยูงทอง

วทิยา ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาดี

ค่ายสวา่งวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโคกป่า

กงุ ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนร่มเกลา้ 

หนองบวัล  าภู ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 121 203,280                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาดี

ค่ายสวา่งวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนสวรรคช์ยัมงคล ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ต่างแคน ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

หนิซา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนสวรรคช์ยัมงคล ต าบลอทุยัสวรรค ์

อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนยูงทองวทิยา ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัมน ต าบลโคกม่วง

 อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนสะอาดราษฎรอ์ปุภมัถ ์

ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองบวัเงนิ ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงัหนิซา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัวงโยธวาทติ (Shopping List) โรงเรียน

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์หนองบวัล  าภู ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 900,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,993,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นกดุผึ้ง 

ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นนาดค่ีาย

สวา่งวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,430,200                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนกดุหานสามคัคี ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นหนองกงุแกว้ ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอ

ศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 5,402,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนยูงทองวทิยา ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโนนสวรรคช์ยัมงคล 

ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นต่างแคน ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นก่าน ต าบลฝัง่แดง

 อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นวงัหนิซา ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา

 จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 5,402,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนสะอาดราษฎรอ์ปุภมัถ ์ต าบลหนองกงุแกว้ 

อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนิลบัศิลามงคล ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกดุผึ้ง ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นนา

ดค่ีายสวา่งวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 813,400                      

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

วทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 393,000                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,103,300                    

รายการระดบัที1่: ฟ.3/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นวงัมน ต าบลโคกม่วง

 อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 681,600                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นนาดค่ีาย

สวา่งวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,003,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยโจด ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืง แห่ง 1 367,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวรรคช์ยัมงคล ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอ

นากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นก่าน ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดั แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นต่างแคน ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกป่ากงุ ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั แห่ง 1 817,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิลบัศิลามงคล ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนร่มเกลา้ หนองบวัล  าภู ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุผึ้ง ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั แห่ง 1 902,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาดค่ีายสวา่งวทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณ แห่ง 1 2,470,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์

หนองบวัล  าภู ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,235,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกงุแกว้วทิยาคาร ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญ แห่ง 1 1,115,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,257,200                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองบวัเงนิ ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 481,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยโจด ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

วงัมน ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 801,200                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นนาดค่ีายสวา่งวทิยา ต าบล

นาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์

หนองบวัล  าภู ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 444,900                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 31,229,500                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 28,828,700                

งบลงทนุ 28,828,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,828,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,850,900                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค ์

ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนยางหลอ่วทิยาคาร 

ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 506,200                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวทิยาคาร ต าบลเมอืงใหม่ 

อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนฝัง่แดงวทิยาสรรค ์

ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนโนนสงัวทิยาคาร  

ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 10,855,100                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 700,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกดุดู่พทิยาคม ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดั แห่ง 1 296,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนเมอืงวทิยาคาร ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองสวรรคว์ทิยาคาร ต าบลหนองสวรรค ์อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนากอกวทิยาคาร ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง แห่ง 1 74,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 277,500                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนฝัง่แดงวทิยาสรรค ์ต าบลฝัง่

แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 277,500                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์หนองบวัล  าภู ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกดุสะเทยีน

วทิยาคาร ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนากอก

วทิยาคาร ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกงุแกว้

วทิยาคาร ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 12,819,700                

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 465,700                   

งบลงทนุ 465,700                   

ครุภณัฑ์ 465,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 232,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู 

อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ใบ 4 78,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั ตู ้ 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 55,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั เครื่อง 2 35,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 28,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั คนั 1 28,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 71,400                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ตวั 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: แม่แรงยกกระปุกเกยีร ์ขนาด 1,500 กโิลกรมั ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 6,900                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 11,334,000                

งบลงทนุ 11,334,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,334,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,334,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 11,334,000                   

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,020,000                 

งบอดุหนุน 1,020,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,020,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร 

 ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 449,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 449,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 449,000                   

งบด าเนินงาน 449,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 449,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 449,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 684,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 684,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 136,000                   

งบด าเนินงาน 136,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 136,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 136,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 528,000                   
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งบด าเนินงาน 528,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 528,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 528,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 96,408,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 65,832,900                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 65,832,900                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 23,967,800                

งบอดุหนุน 23,967,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,967,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 23,967,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,648,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,069,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,091,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,207,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 13,951,300                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 41,865,100                

งบอดุหนุน 41,865,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 41,865,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 41,865,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,118,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 947,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,853,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,956,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 32,990,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 30,575,600                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 30,575,600                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 30,575,600                

งบลงทนุ 30,575,600                

ครุภณัฑ์ 5,900,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบโมโทรนิกสเ์ทอรโ์บแบบแผง พรอ้ม

ซอรฟ์แวรท์  างานแบบอนิเตอรแ์อคทฟีเชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการ

อาชพีศรีบุญเรือง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องกลไฟฟ้า AC และ DC ขนาด 300 W มี

เซนเซอรว์ดัแรงบดิจริงพรอ้มโปรแกรมส าหรบัทดสอบผ่านคอมพวิเตอร ์ 

วทิยาลยัเทคนิคหนองบวัล  าภู ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู ชดุ 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,675,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,675,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร   วทิยาลยัการอาชพีศรีบุญเรือง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 12,778,300                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร  วทิยาลยัเทคนิคหนองบวัล  าภู ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู

 จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 11,897,300                   

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 205,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 205,000                   

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 205,000                   

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 205,000                   

งบลงทนุ 205,000                   

ครุภณัฑ์ 205,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 139,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งเรียน ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ตวั 100 89,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้บาดาลแบบจุม่น า้ ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 66,000                        

รายการระดบัที1่: รถไถ  ขนาด 10 แรงมา้ ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู คนั 1 66,000                        

กระทรวงสำธำรณสขุ 62,100,000                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 62,100,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 49,908,000                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 1,773,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 1,773,000                 

งบลงทนุ 1,773,000                 

ครุภณัฑ์ 1,773,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,773,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยบาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองบวัเหนือ ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบวัเหนือ ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมากเลือ่ม ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนเกลด็ ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนคูณ ต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโนนคูณ ต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนคูณ ต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโนนคูณ ต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        
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รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโนนปอแดง ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โนนปอแดง ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนปอแดง ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณ

คูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโนนปอแดง ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนปอแดง ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณ

คูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโนนปอแดง ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกม่วง ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง 

เมอืงใหม่ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง เมอืงใหม่ 

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืง เมอืงใหม่ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ต าบลเมอืงใหม่ 

อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง 

เมอืงใหม่ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง เมอืงใหม่ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ต าบลเมอืงใหม่ 

อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง

 เมอืงใหม่ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง เครื่อง 1 75,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 7,431,800                 

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 7,431,800                 

งบลงทนุ 7,431,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,431,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,431,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารสบืสานพระราชด าริ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 516 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาวงัเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 7,431,800                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 40,703,200                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 40,703,200                

งบลงทนุ 40,703,200                

ครุภณัฑ์ 9,585,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 9,585,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 890 ลติร (Pre-Post Vac) ชนิด 2 ประตู โรงพยาบาล

หนองบวัล  าภู ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 5,885,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบ

คมชดัสูงพรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลหนองบวัล  าภู ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 3,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,118,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,497,500                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นฝายหนิ ต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดอนกู่ ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั)เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

 ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 ใตถ้นุสูง (1 ครอบครวั) 

เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 76 ตารางเมตร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโนนปอแดง ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา หลงั 1 989,300                      

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นป่าไมง้าม ต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,673,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค ์(แบบแพทยแ์ผน

ไทย/จติเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

773 ตารางเมตร โรงพยาบาลนากลาง ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดั หลงั 1 12,673,600                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,310,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายอากาศหอ้งตรวจแยกผูป่้วยสงสยั

โรคติดเชื้อที่แพร่กระจายทางอากาศอาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลนากลาง 

ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายอากาศหอ้งพเิศษเพือ่รองรบัผูป่้วย

โรคติดเชื้อที่แพร่กระจายทางอากาศตึกผูป่้วยในชาย โรงพยาบาลนากลาง 

ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 275,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งแยกผูป่้วยโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายทาง

อากาศ ตึกผูป่้วยใน โรงพยาบาลนากลาง ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง รายการ 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายอากาศหอ้งผูป่้วยโรคติดเชื้อที่

แพร่กระจายทางอากาศอาคารผูป่้วยในชายและหญงิ โรงพยาบาลนากลาง 

ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นโนนภูทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นนาแก ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 681 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นก่าน ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 197,500                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 500 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโนนม่วง ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 976 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่าแดงงาม ต าบลกดุแห่ อ าเภอนา

กลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 383,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 500 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นซ า่เสี้ยว ต าบลกดุแห่ อ าเภอนากลาง 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู รายการ 1 145,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 636,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ็ค สูง 2 เมตร ความยาว 250 เมตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโนนภูทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั รายการ 1 578,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีต สูง 2 เมตร ความยาว 25 เมตร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาเจริญ ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดั รายการ 1 58,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 11,693,000                

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 11,693,000                

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11,693,000                

งบด าเนินงาน 1,543,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,543,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 543,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 700,000                      

งบลงทนุ 10,150,000                

ครุภณัฑ์ 10,150,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลหนองบวัล  าภู ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนากลาง ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ต าบลเมอืงใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลโนนสงั ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดั เครื่อง 2 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนาวงัเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลนาเหลา่ 

อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 1,840,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 950,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

บวัเหนือ  ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบก

 ต าบลบา้นบก อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวันา 

ต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่องน า้

ใส ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางชมุ

 ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ย

หวา้ ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทราย

มูล ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนันา

งาม ต าบลหนันางาม อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกา้วหนา้

 ต าบลกดุดู่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก

ใหญ่  ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคอ้

 ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์หน่วยบริการปฐมภูมสุิวรรณคูหา ต าบล

สุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเซนิ

 ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาแก 

ต าบลนาแก อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนภู

ทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัปลา

ป้อม ต าบลวงัปลาป้อม อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

แก ต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดง

มะไฟ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

เรือ ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 499,000                   

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 499,000                   

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 499,000                   

งบลงทนุ 499,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 499,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 499,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเกบ็พสัดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 50 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 499,000                      
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สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 11,133,800                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 7,443,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,443,800                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 7,043,800                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 7,043,800                 

งบลงทนุ 85,800                     

ครุภณัฑ์ 85,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 85,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานพระพทุธศาสนา

จงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั เครื่อง 3 85,800                        

งบอดุหนุน 6,958,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,958,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพชิยับวร ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชยัสมสะอาด ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชยัสอาด ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสวา่งสมสะอาด ต าบลหนองภยัศูนย ์อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแกว้พจิติร ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ทองพฒันาราม ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งวนาราม ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมงคลวาปี ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสหพรหมจารี ต าบลเก่ากลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีประทุม ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีอทุยั ต าบลอทุยัสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพนิมติร ต าบลเทพคีรี อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสมจติรพฒันา ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีมงคล ต าบลวงัปลาป้อม อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งสวา่ง ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพโพธาราม ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนรงั ข. ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีวลิยัทุ่งสวา่ง ต าบลยางหลอ่ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริมงคล ต าบลหนองกงุแกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรืองบุตราราม ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริมงคล ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้ผาดว้ง ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนอดุม ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธรรมาวาส  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าโคกใหญ่  ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งสวา่ง  ต าบลโนนสงั อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าพทุธศิลาอาสน ์ ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแก  ต าบลกดุสะเทยีน อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองบวัค าแสน  ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศรีพนัธภู์วงศ ์ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่านาสมนึก ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าพกิลุทอง ต าบลกดุผึ้ง อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุฮูอรุณรงัษ ีต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู วดั 1 200,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมสุวรรณารามวทิยา ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัศรีสระแกว้วทิยา ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 3,690,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 800,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 800,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 800,000                   
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งบลงทนุ 800,000                   

ครุภณัฑ์ 800,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 800,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 315 Kva 3 เฟส ภ.จว.

หนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ลูก 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva สภ.โนนเมอืง ต าบลโนน

เมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ลูก 1 250,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,890,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 2,890,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 2,890,000                 

งบลงทนุ 2,890,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,890,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. ภ.จว.หนองบวัล  าภู ต าบลล าภู อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู หลงั 1 2,890,000                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 19,290,700                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 109,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 109,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 109,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 109,400                   

งบอดุหนุน 109,400                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 109,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลล า

ภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู 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 าจงัหวดัหนองบวัล  าภู  ต าบลล าภู อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ชดุ 1 25,800                        

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 19,181,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 19,181,300                

การด าเนินการดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 19,181,300                

สนบัสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 19,181,300                

งบรายจ่ายอื่น 19,181,300                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั

หนองบวัล  าภูและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 18,838,300                   
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รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารส านกังาน ป.ป.ช. ประจ า

จงัหวดัหนองบวัล  าภูและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 343,000                      

รฐัวิสำหกจิ 9,945,500                 

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 2,780,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,780,000                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 2,780,000                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 2,780,000                 

งบอดุหนุน 2,780,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,780,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัหนองบวัล  าภู ไร่ 1000 2,780,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 7,165,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 7,165,500                 

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 7,165,500                 

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 7,165,500                 

งบอดุหนุน 7,165,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,165,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั แห่ง 1 7,165,500                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 310,357,300               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 99,469,300                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 99,469,300                

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการผลติ การตลาด โดยใชภู้มปิญัญา

ทอ้งถิน่ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 55,242,800                

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาอตุสาหกรรมทีม่คีวามพรอ้มใหม้มีาตรฐานสากล 242,800                   

งบด าเนินงาน 242,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 242,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 242,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 242,800                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่อ านวยความสะดวกการคา้สู่สากล 55,000,000                

งบลงทนุ 55,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะทางผวิแอสฟลัตท์างหลวงหมายเลข 210 ตอน

ควบคุมที่ 0202 ตอน หนองบวัล  าภู - นาค าไฮ ระหวา่ง กม.45+098 - กม.

51+295 อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 6.197 สายทาง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง

หมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0203 ตอน หนองบวัล  าภู - นากลาง ระหวา่ง 

กม.60+675 - กม.61+000 อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง สายทาง 1 25,000,000                   

โครงการการพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื 44,226,500                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่รา้งขึ้นใหมต่ามทศิทางตลาดอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 44,226,500                

งบด าเนินงาน 4,766,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,766,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 4,766,500                    
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งบลงทนุ 39,460,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,460,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 39,460,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสวนอทุยานไดโนเสารก์ลางแจง้ (Dino Park) 

พพิธิภณัฑห์อยหนิ 150 ลา้นปีและไดโนเสาร ์ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 39,460,000                   

จงัหวดัหนองบวัล  าภู 210,888,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 210,888,000              

การพฒันาดา้นสงัคม 11,592,300                

พฒันาทนุมนุษยเ์พือ่คุณภาพชวีติ 1,397,800                 

งบด าเนินงาน 327,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 327,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 327,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 327,100                      

งบลงทนุ 1,070,700                 

ครุภณัฑ์ 1,070,700                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,070,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอล พรอ้มวดัวเิคราะหไ์ขมนั เครื่อง 83 1,070,700                    

ระบบประปาหมูบ่า้น เพือ่คุณภาพชวีติ 1,194,500                 

งบลงทนุ 1,194,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,194,500                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,194,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้บาดาล (แบบถงัเหลก็ทรงลูกบอล) ขนาดความจ ุ12 ลูกบาศก์

เมตร และระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้บาดาล บา้นนากลาง หมู่ที่ 13 ต าบลนา

เหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 694,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้บาดาล (แบบถงัเหลก็ทรงลูกบอล) ขนาดความจ ุ12 ลูกบาศก์

เมตร บา้นหว้ยหาน หมู่ที่ 4 ต าบลดงสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 1 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 27,572,900                

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,896,600                 

งบด าเนินงาน 6,896,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,896,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ แห่ง 1 6,896,600                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาปลูกไมด้อกจ านวน 6,000 ตน้ และปรบัปรุง

ภูมทิศันร์วม 360,000 ตารางเมตร แห่ง 1 1,062,600                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าแนวกนัไฟ กโิลเมตร 600 3,084,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาก่อสรา้งฝายตน้น า้แบบกึ่งถาวร แห่ง 50 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาก่อสรา้งฝายตน้น า้แบบผสมผสาน แห่ง 300 1,500,000                    

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,965,200                 

งบด าเนินงาน 1,965,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,965,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 860,200                      
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 860,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 955,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 90,000                        

เสริมสรา้งความม ัน่คงดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม 18,711,100                

งบด าเนินงาน 264,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 264,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 264,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 264,200                      

งบลงทนุ 18,446,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,446,900                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 18,446,900                   

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่แกป้ญัหาภยัแลง้ ขนาดเสน้ผ่าสูนย์

กลาง 6 น้ิว (แบบบ่อปิด) ขนาดความลกึเฉลีย่ 100.00 เมตร ตามแบบ

มาตรฐานของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แห่ง 30 7,973,100                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยโสกชา้ง, โซมสดีา บา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 5 

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 160,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 7,559,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองประปา บา้นโนนสูง หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นถิน่ 

อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ปริมาตรขดุไม่นอ้ยกวา่ 56,250 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,780,800                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยจ าปา บา้นหนองเลา้ขาว หมู่ที่ 4 ต าบลบา้น

ถิน่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ปริมาตรขดุไม่นอ้ยกวา่ 44,415 แห่ง 1 1,134,000                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 74,075,800                

ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผลติภณัฑช์มุชน วถิ ีวธิหีนองบวัล  าภู 999,300                   

งบด าเนินงาน 999,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 999,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 999,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 999,300                      

พฒันาเสน้ทางคมนาคม ขนส่ง ใหป้ลอดภยั และเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 73,076,500                

งบลงทนุ 73,076,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,076,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 73,076,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน

 ศรีบุญเรือง - วงัหมืน่ ระหวา่ง กม.80+730 - กม.83+400 บา้นวงัหมืน่ 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง สายทาง 1 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงชนบท นภ.3003 -

 บา้นดอนหนั ต าบลป่าไมง้าม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู

 ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง (Para Cape Seal Type 3) สาย

บา้นค าบอน - บา้นหนองภยัศูนย ์ต าบลหนองภยัศูนย ์อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 2.730 กโิลเมตร พรอ้มลงท่อ

ระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรง ช ัน้ 3 ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 72 สายทาง 1 6,834,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น สายบา้น

เพก็เฟ้ือย - หนองน า้เพชรมงคล หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืง

หนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 0.469 กโิลเมตร สายทาง 1 1,160,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นขอ้งโป้

 - บา้นทรายงาม ต าบลบา้นขาม อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ช่วงที่ 1 ระยะทาง 0.939 กโิลเมตร ช่วงที่ 2 ระยะทาง 0.525 สายทาง 1 5,641,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟสัติกคอนกรีต สายบา้นหวันา - โนน

นาด ีบา้นหวันา หมู่ที่ 1 ต าบลหวันา อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ระยะทาง 0.588 กโิลเมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นอ่างบูรพา - 

บา้นโนนทนั บา้นอ่างบูรพา หมู่ที่ 5 ต าบลโนนทนั อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 1.020 กโิลเมตร สายทาง 1 2,992,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายรอบวดัหนองสะแบง

 หมู่ที่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 0.435 สายทาง 1 932,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนยาว หมู่ที่ 7

 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 0.400 สายทาง 1 852,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนองสะแบง - ท่า

น า้เขือ่นอบุลรตัน ์หมู่ที่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู

 ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 3,194,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นค่ายสวา่งพฒันา

 - บา้นแสงอรุณ ต าบลนาด ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู 

ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 4,352,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นกดุผึ้ง หมู่ที่ 1 -

 บา้นหนองกงุใต ้หมู่ที่ 7 ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ระยะทาง 1.646 กโิลเมตร สายทาง 1 3,398,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองกงุใต ้หมู่

ที่ 7 (เสน้แยกทางหลวง 2352 ไปสีแ่ยกบา้นนาไก่) ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอ

สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 1.225 กโิลเมตร สายทาง 1 3,090,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นสุวรรณคูหา 

หมู่ที่ 6 - บา้นหนองกงุใต ้หมู่ที่ 7 ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 0.512 กโิลเมตร สายทาง 1 1,130,900                    

การพฒันาดา้นเกษตร 79,759,600                

ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์วถิหีนองบวัล  าภู ตามหลกั เกษตร-ศาสตรพ์ระราชา 72,146,600                

งบด าเนินงาน 15,949,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,949,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,262,000                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 12,262,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,687,700                    

งบลงทนุ 56,196,900                

ครุภณัฑ์ 165,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 165,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องช ัง่แบบปริ้นขอ้มูล ชดุ 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: สายพานล าเลยีง แบบครีบบ ัง้ เครื่อง 1 128,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,031,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งตลาดนดัสหกรณ์เพือ่ชมุชน ต าบลกดุดู่ อ าเภอ

โนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,958,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบุ่งหนามผุ ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 55,440 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม

ก่อสรา้งอาคารท่อรบัน า้ 3 แห่ง และอาคารท่อทิ้งน า้ 1 แห่ง แห่ง 1 3,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกฝายหนองขี้เห็น ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,780 ลูกบาศกเ์มตร

 พรอ้มก่อสรา้งอาคารท่อรบัน า้ 1 แห่ง และอาคารท่อทิ้งน า้ 1 แห่ง แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบา้นต่างแคน ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ปริมาตรดนิขดุพรอ้มตบแต่งไม่นอ้ยกวา่ 16,600 

ลูกบาศกเ์มตร และปริมาตรดนิขดุพรอ้มขนยา้ยไม่นอ้ยกวา่ 35,800 แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระน า้โคกบา้นฮา้ง ต าบลกดุดนิจี ่อ  าเภอนากลาง 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,458,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 46,073,900                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตค์อนกรีต สายบา้นนา

สมนึก หมู่ที่ 6 – บา้นนาสมหวงั หมู่ที่ 8 ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร สายทาง 1 7,631,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตค์อนกรีต สายบา้นโคกสงา่

 – บา้นนาสุรินทร ์ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง สายทาง 1 5,920,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางภายในหมู่บา้น 

หมู่ที่ 13 ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 0.780 สายทาง 1 1,629,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโคกนาเหลา่ - 

นาสุรินทร ์(อ่างเกบ็น า้หว้ยผาวงั) ต าบลนาเหลา่ อ าเภอนาวงั จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร สายทาง 1 6,266,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบา้นโนนตาล –

 บา้นนาค าไฮ ต าบลฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง สายทาง 1 7,699,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบา้นฝัง่แดง –

 บา้นภูเงนิ ต.ฝัง่แดง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 1.700 สายทาง 1 2,781,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายขา้งสระมยิาซาวา 

บา้นโนนธาตุพฒันา หมู่ที่ 5 ต าบลดงสวรรค ์อ าเภอนากลาง จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ระยะทาง 0.636 กโิลเมตร สายทาง 1 1,319,600                    

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นดง

มะไฟ หมู่ที่ 3 - บา้นผาซอ่น หมู่ที่ 7 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร สายทาง 1 5,299,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นโนนอดุม หมู่ที่

 6 - บา้นโคกสอง หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร สายทาง 1 4,878,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นทุ่งนอ้ย หมู่ที่ 3

 - บา้นโนนอดุม หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร สายทาง 1 2,650,000                    

ปรบัปรุงแหลง่น า้เพือ่ส่งเสริมการเกษตร (นอกพื้นทีเ่กษตรแปลงใหญ่) 7,613,000                 

งบลงทนุ 7,613,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,613,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,613,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระน า้ บา้นดอนเขม็เหนือ ต าบลหวันา อ าเภอ

เมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู ปริมาตรดนิขดุพรอ้มตบแต่งและ

ขนยา้ยรวมไม่นอ้ยกวา่ 13,333 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มก่อสรา้งอาคารท่อรบัน า้

 2 แห่ง และอาคารท่อทิ้งน า้ 1 แห่ง แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองหนามแดง ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 84,760 ลูกบาศกเ์มตร

 พรอ้มก่อสรา้งอาคารท่อรบัน า้ 4 แห่ง และอาคารท่อทิ้งน า้ 1 แห่ง แห่ง 1 5,000,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02390000 จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระน า้โสกหนิปูน ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญ

เรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,780 ลูกบาศกเ์มตร

 พรอ้มก่อสรา้งอาคารท่อรบัน า้ 1 แห่ง และอาคารท่อทิ้งน า้ 1 แห่ง แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ (แบบ มข.2527) ล าหว้ยโจด บา้นโนน

เรียง หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอเมอืงหนองบวัล  าภู จงัหวดัหนองบวัล  าภู

 ขนาดสนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัสูง 3.00 เมตร กวา้ง 15.00 เมตร พรอ้ม แห่ง 1 613,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 17,887,400                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิอตัลกัษณ์ วธิ ีวถิหีนองบวัล  าภู 14,363,000                

งบด าเนินงาน 5,250,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 1 5,250,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัการแสดงแสงสเีสยีงและสือ่ผสม 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาผลติสือ่และโฆษณาประชาสมัพนัธ์ แห่ง 1 1,250,000                    

งบลงทนุ 9,113,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,113,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,113,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยกทาง

หลวงชนบท 3002 – บา้นหว้ยมะหรี่ ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสงั จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ระยะทาง 1.650 กโิลเมตร สายทาง 1 4,483,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวดัป่ากดุดู่ ต าบล

กดุดู่ - บา้นโคกสะอาด ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอโนนสงั จงัหวดั

หนองบวัล  าภู ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร สายทาง 1 3,565,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายรอบหาดโนนยาว 

หมู่ที่ 7 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู ระยะทาง 0.500 สายทาง 1 1,065,000                    

ประชาสมัพนัธ ์เพือ่ส่งเสริมการคา้ การลงทนุและการทอ่งเทีย่ว 3,524,400                 

งบด าเนินงาน 3,524,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,524,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 854,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 854,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 1 2,670,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้จงัหวดัหนองบวัล  าภู ครัง้ 1 2,670,000                    


