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รวมทัง้สิ้น 6,535,193,814            

จงัหวดัเลย 6,535,193,814            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 37,425,200                

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 37,040,400                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 22,400,000                

โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความ

สมดุล เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื 22,400,000                

พฒันาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความสมดุล 22,400,000                

งบอดุหนุน 22,400,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 22,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเลย 0 22,400,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 10,320,400                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่ววถิชีวีติลุ่มน า้โขง - สุขภาพ 10,320,400                

ยกระดบัการทอ่งเทีย่ววถิชีวีติลุ่มแมน่ า้โขงและพฒันาเสน้ทางเชื่อมโยงแหลง่ทอ่งเทีย่ว

กบัประเทศเพือ่นบา้น 10,320,400                

งบอดุหนุน 10,320,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,320,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเลย 0 10,320,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,320,000                 

พื้นทีไ่ดร้บัการพฒันาขดีความสามารถดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่เพิม่ศกัยภาพชมุชนุและ

เศรษฐกจิฐานรากใหม้คีวามเขม้แขง็ 4,320,000                 

พฒันาระบบบริหารจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนืทีม่ธีรรมาภบิาล 2,330,000                 

งบอดุหนุน 2,330,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,330,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเลย 0 2,330,000                    

พฒันาขดีความสามารถดา้นการทอ่งเทีย่วในพื้นทีโ่ดยกระบวนการการมส่ีวนร่วมแบบ

บูรณาการ 1,990,000                 

งบอดุหนุน 1,990,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานพื้นที่พเิศษเลย 0 1,990,000                    

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

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

02420000 จงัหวดัเลย
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02420000 จงัหวดัเลย

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 20 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

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

กระทรวงกลำโหม 51,898,900                

กองบญัชาการกองทพัไทย 51,898,900                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 51,898,900                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 51,898,900                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 20,006,000                

งบลงทนุ 20,006,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,006,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,006,000                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่ กม. 5 7,802,000                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย กม. 0.536 1,289,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่ กม. 6 1,585,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่ กม. 5.3 1,400,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดั กม. 5 1,321,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดั กม. 3 792,800                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดั กม. 5 1,321,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดั กม. 4 1,057,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดั กม. 8 2,114,100                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่ กม. 5 1,321,300                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 31,892,900                

งบลงทนุ 31,892,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,892,900                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,061,800                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบผลติประปามาตรฐาน ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่า

ลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 477,800                      

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 411,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 443,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 226,200                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงประปาภูเขา ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดั แห่ง 1 2,091,200                    

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 470,500                      

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 470,500                      

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 470,500                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 26,831,100                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 7,039,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 7,028,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 3,787,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,455,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,572,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,167,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,855,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลจอมศรี อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดั แห่ง 1 1,659,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลจอมศรี อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดั แห่ง 1 1,266,100                    

กระทรวงกำรคลงั 8,156,600                 

กรมศุลกากร 8,156,600                 
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แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 8,156,600                 

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 8,156,600                 

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 8,156,600                 

งบลงทนุ 8,156,600                 

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย คนั 1 957,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,199,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,199,600                    

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารที่ท  าการด่านศุลกากรท่าลีแ่ละ

ส่วนประกอบอืน่ ด่านศุลกากรท่าลี ่ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 7,199,600                    

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 17,198,000                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 2,198,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 2,198,000                 

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว เพือ่สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 2,198,000                 

เพิม่ศกัยภาพ และพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 2,198,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,198,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการพฒันามาตรฐานเพือ่การ

บริการการท่องเที่ยว จงัหวดัเลย รายการ 0 2,198,000                    

กรมการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,000,000                

โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการสถานีต ารวจท่องเที่ยว ต าบลนา

อาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 15,000,000                   

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 710,300                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 44,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 44,000                     

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 44,000                     

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 44,000                     

งบลงทนุ 44,000                     

ครุภณัฑ์ 44,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 44,000                        

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

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนย์

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 18,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,328,380,100            

กรมชลประทาน 1,272,996,000            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 52,630,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,830,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,830,000                 

งบลงทนุ 5,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,830,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,830,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้หว้ยศอก ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่าน

ซา้ย จงัหวดัเลย รายการ 0 940,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยทบัหมู ต าบลเหลา่กอหก

 อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยนอ้ย ต าบลเหลา่กอหก 

อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย รายการ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยตาดสูง ต าบลแสงภา 

อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้สายซอยอ่างเกบ็น า้หว้ยไร่ ต าบลชม

เจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้สายซอยอ่างเกบ็น า้หว้ยโป่ง ต าบลชม

เจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย รายการ 0 960,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย รายการ 0 200,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 46,800,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 46,800,000                

งบลงทนุ 46,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,800,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 46,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้หวังานโครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยลิ้น

ควาย ต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางบนคนัคลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้พาว 

ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ระยะทาง 0.850 กม. รายการ 0 3,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางล าเลยีง คลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยลิ้น

ควาย ต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย  ระยะทาง 7.000 กม. รายการ 0 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางบนคนัคลอง 1R-LMCอ่างเกบ็น า้หว้ยอเีลศิ ต าบล

วงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย  ระยะทาง 0.850 กม. รายการ 0 9,300,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,162,547,000            

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 105,637,000              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 105,637,000              

งบลงทนุ 105,637,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,637,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 105,637,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณดา้นทา้ยท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยลิ้นควาย

 ระยะ 2 ต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างหว้ยม่วง ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีง

คาน จงัหวดัเลย รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้หมานและอาคารประกอบ 

โครงการชลประทานเลย ต าบลน า้หมาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 39,637,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้พาว  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 866,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้ก า่  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลหว้ยบ่อซนื อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้ท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ย

หมากหมาง  โครงการชลประทานเลย ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยลิ้นควาย  

โครงการชลประทานเลย ต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย IR-LMC กม.0+500-กม.

0+700 กม.1+000-กม. 1+282 อ่างเกบ็น า้หว้ยหมากหมาง  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิคลองส่งน า้ฝายหว้ยน า้หมาน  

โครงการชลประทานเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 989,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยลิ้นควาย  

โครงการชลประทานเลย ต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารทดน า้คลองสาย LMC ก.1+460 กม.

2+300 อ่างเกบ็น า้หว้ยอเีลศิ  โครงการชลประทานเลย ต าบลวงัสะพงุ 

อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยเหมอืงนา  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลปากหมนั อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้หมาน  

โครงการชลประทานเลย ต าบลน า้หมาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 1,633,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยถ า้ใหญ่  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานฝายหว้ยน า้หมาน  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 2,452,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยบุ่ง  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย รายการ 1 950,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยเมีย่ง  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย รายการ 1 780,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารคลองส่งน า้สาย RMC กม.5+065 กม.

5+280 กม.5+363 กม.5+700 กม.5+750 กม.5+800 อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้คู ้

  โครงการชลประทานเลย  ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางระบายน า้และอาคารประกอบ บริเวณ 

โครงการชลประทานเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้พร  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานฝายบา้นนาผกักา้ม  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลเหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยนอ้ย  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 651,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยกอก  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลนาด ีอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยเมีย่ง  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย รายการ 1 870,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้ไพร ้ โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย รายการ 1 870,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายหว้ยน า้หมาน  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 997,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยสงาว  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยหาดเบี้ย  

โครงการชลประทานเลย ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย รายการ 1 910,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยม่วง  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยแหว้  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลนาแขม อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 969,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้วกั  

โครงการชลประทานเลย ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย รายการ 1 958,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้พาว  

โครงการชลประทานเลย ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 982,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้ คลอง LMC กม.

7+885,8+327,8+796 อ่างเกบ็น า้หว้ยลิ้นควาย  โครงการชลประทานเลย

 ต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยม่วง  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยซวก  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยหาดเบี้ย  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยสงาว  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้วกั  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย รายการ 1 912,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อระบายลอดคลองสาย LMC กม.

2+500 กม.2+800 อ่างเกบ็น า้หว้ยอเีลศิ  โครงการชลประทานเลย ต าบล

วงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย รายการ 1 900,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้ตกคลองสาย IR-LMC กม.

0+160 กม.0+370 กม.0+990 อ่างเกบ็น า้หว้ยหมากหมาง  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยนอ้ย  โครงการ

ชลประทานเลย ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 888,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ลอดคลองสาย LMC กม.2+008

 กม.2+650 อ่างเกบ็น า้หว้ยยาง  โครงการชลประทานเลย ต าบลภูกระดงึ

 อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารน า้ตกอดัน า้ IL-LMC กม.1+000 อ่าง

เกบ็น า้หว้ยยาง  โครงการชลประทานเลย ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายท่อลอดคลอง IL-2R-L กม.

0+340 อ่างเกบ็น า้หว้ยยาง  โครงการชลประทานเลย ต าบลภูกระดงึ 

อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อระบายน า้ลอดคลอง RMC กม.

0+445 กม.0+605 อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้คู ้ โครงการชลประทานเลย ต าบล

ภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย รายการ 1 900,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 406,400,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 113,000,000              

งบลงทนุ 113,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 113,000,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 21,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยปอเหนือ ต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง รายการ 0 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 32,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายล าปิงใหญ่ (ปชด.) ต าบลบุฮมุ อ าเภอเชยีงคาน รายการ 0 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 60,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหว้ยปลา

ดุก (ระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้สวย) ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาดว้ง รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นฟากเลย 

ต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย รายการ 0 35,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองบา้นศรีโพนแท่นและระบบส่งน า้ ต าบลนาซา่ว

 อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบา้นนามูลตุ่นพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลหนองคนั

 อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย รายการ 0 5,000,000                    

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 283,400,000              

งบลงทนุ 283,400,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 283,400,000                 

ค่าที่ดนิ 33,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ จงัหวดั รายการ 0 33,400,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 200,000,000                 

รายการระดบัที1่:  ระบบส่งน า้ ระยะที่ 2  โครงการระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้

หว้ยลิ้นควาย ต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย รายการ 0 80,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้

หว้ยน า้ทบ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ รายการ 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้อ่าง

เกบ็น า้หว้ยศอก จงัหวดัเลย รายการ 0 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้ทบ

 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเลย รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยศอก รายการ 0 30,000,000                   

โครงการประตูระบายน า้ศรีสองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 650,510,000              

ก่อสรา้งโครงการประตูระบายน า้ศรีสองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชยีงคาน

 จงัหวดัเลย 650,510,000              

งบลงทนุ 650,510,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 650,510,000                 

ค่าที่ดนิ 76,320,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง 0 2,520,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจดัหาที่ดนิจดัซื้อที่ดนิ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 0 72,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 536,910,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ ขนาดบานระบาย 15.00x13.20 เมตร 

จ านวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 0 536,910,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 8,910,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 528,000,000                 

ค่าส ารวจออกแบบ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ 0 1,300,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 18,480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษาควบคุมงาน 0 18,480,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตัิการเพือ่แกไ้ขและพฒันา 0 17,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 53,000,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 53,000,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 53,000,000                

งบลงทนุ 53,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 53,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยโป่งเอยีด ต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดั รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองหมาก

แกว้ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย รายการ 0 35,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,819,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 4,819,000                 

การจดัการงานชลประทาน 4,819,000                 

งบลงทนุ 4,819,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,819,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,819,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 3,500,000                    
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการชลประทาน

เลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานเลย ต าบลกดุป่อง

 อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,319,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หว้ยน า้พาว โครงการชลประทาน

เลย ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 0 469,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หว้ยแหว้ โครงการชลประทาน

เลย ต าบลนาแขม อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 0 850,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 869,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 869,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 869,000                   

งบลงทนุ 869,000                   

ครุภณัฑ์ 869,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์เลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์เลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 863,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 863,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 863,000                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 863,000                   

งบลงทนุ 863,000                   

ครุภณัฑ์ 863,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 863,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย คนั 1 863,000                      

กรมปศุสตัว ์ 6,426,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,676,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 3,676,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 3,010,000                 

งบลงทนุ 3,010,000                 

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 าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย คนั 1 848,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,162,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,162,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอ

ท่าลี ่จงัหวดัเลย หลงั 1 2,162,000                    

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 250,000                      

รายการระดบัที1่: รถขนพชืผลทางการเกษตร ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะ

พงุ จงัหวดัเลย คนั 1 250,000                      

พฒันาอาหารสตัว ์ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ครุภณัฑ์ 400,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดรมัโมเวอร ์ขนาดหนา้กวา้ง 1.30 

เมตร ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 400,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 16,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,750,000                 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,750,000                 

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,750,000                 

งบลงทนุ 2,750,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,750,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเกบ็หญา้แหง้ ขนาด 10.00 x 28.00 เมตร ต าบลด่าน

ซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย หลงั 1 2,750,000                    

กรมพฒันาทีด่นิ 36,936,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,500,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,500,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัเลย ไร่ 3150 1,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 15,621,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 15,621,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 15,621,000                

งบลงทนุ 15,621,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,621,000                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,621,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัเลย ไร่ 400 2,172,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัเลย กลา้ 4500000 7,425,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัเลย กลา้ 1200000 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดัเลย ไร่ 5200 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัเลย ไร่ 300 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดัเลย ไร่ 400 2,200,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,629,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,629,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,629,000                 

งบลงทนุ 1,629,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,629,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,629,000                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ ไร่ 300 1,629,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 18,186,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 7,120,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 7,120,000                 

งบลงทนุ 7,120,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,120,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,120,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาแขม อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย บ่อ 35 623,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย บ่อ 35 623,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองคนั อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองผอื อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย บ่อ 25 445,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหาดทรายขาว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอาฮ ีอ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาพงึ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองงิ้ว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย บ่อ 10 178,000                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 11,066,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 11,066,000                

งบลงทนุ 11,066,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,066,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,066,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ บา้นนอ้ยมชียั หมู่ 2 ต าบลหว้ยสม้ 

อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,069,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ ค.ส.ล. บา้นวงัแคน หมู่ 7 ต าบลน า้สวย 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย แห่ง 1 5,589,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ ค.ส.ล. บา้นเพยี หมู่ 2 ต าบลน า้สวย อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัเลย แห่ง 1 4,408,000                    

กรมวชิาการเกษตร 3,911,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,911,000                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 1,929,000                 

วจิยัและพฒันา 1,929,000                 

งบลงทนุ 1,929,000                 

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย คนั 1 814,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,115,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,115,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการช ัน้ตรี ต าบลนาโป่ง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 495,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการช ัน้โท ต าบลนาโป่ง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 620,000                      

พนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ 1,982,000                 

พฒันาการเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน 1,982,000                 

งบลงทนุ 1,982,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,982,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,982,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ขนาด 160 ตารางเมตร (ตอกเสาเขม็) 

ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 1,982,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 4,288,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,288,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 4,288,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 4,288,000                 

งบลงทนุ 4,288,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,288,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เอราวณั ต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แห่ง 1 4,288,000                    

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,630,200                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 504,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 504,000                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 504,000                   

งบอดุหนุน 504,000                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 504,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนกลุม่เกษตรกร กยท.ท าสวนยางบา้นสูบ ต าบล

น า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ในการจดัหาเครื่องเครปยางพารา ขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 1.5 ตนั/ชัว่โมง เครื่อง 1 504,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 21,700                     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 21,700                     

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 21,700                     

งบอดุหนุน 21,700                     

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 21,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 21,700                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,104,500                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,104,500                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,082,500                 

งบลงทนุ 1,082,500                 

ครุภณัฑ์ 1,082,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 61,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

เลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 61,200                        
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย เครื่อง 1 30,300                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 22,000                     

งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 22,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 460,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเลย  ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเลย  ต าบลเมอืง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัเลย  ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเลย  ต าบลเมอืง

 อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัเลย  ต าบลเมอืง อ าเภอ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัเลย  ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 3 17,400                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 301,100                   

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 301,100                   

จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 301,100                   

งบลงทนุ 301,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 301,100                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 301,100                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนา้ฝายหว้ยขอนยาง บา้นโคกหนองแหว้ ต าบล

เลยวงัไสย ์อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แห่ง 1 301,100                      
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กระทรวงคมนำคม 1,538,678,500            

กรมเจา้ทา่ 7,174,800                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,174,800                 

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,174,800                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,174,800                 

งบลงทนุ 7,174,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,174,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,174,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้เลย อ.วงัสะพงุ จ.เลย เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 87500 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้เลย อ.ภูหลวง จ.เลย เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 26400 950,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้เลย อ.เมอืงเลย จ.เลย เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 85400 3,074,400                    

กรมการขนส่งทางบก 9,532,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,161,300                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 8,161,300                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 494,300                   

งบลงทนุ 494,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 494,300                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 494,300                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

เลย ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 494,300                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 7,667,000                 

งบลงทนุ 7,667,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,667,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,667,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัเลย สาขาอ าเภอด่านซา้ย

 ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,097,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัเลย ต าบลนาออ้ อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัเลย แห่ง 1 6,570,000                    

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 านกังานขนส่งจงัหวดัเลย ต าบลนาออ้ 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 891,009,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 435,900,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลกัรอ้ยหกสบิ - โนน

สวา่ง ตอน 1 จ. เลย แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู จ. แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 19,500,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 19,500,000                

งบลงทนุ 19,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,500,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค ์- เลย จ.เลย กม. 1.83 19,500,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 285,400,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 244,400,000              

งบลงทนุ 244,400,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 244,400,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 244,400,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วงัส าราญ - วงัสะพงุ จ. กม. 4 110,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชยีงคาน จ.เลย กม. 4.5 134,400,000                 

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 41,000,000                

งบลงทนุ 41,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 41,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากหว้ย แห่ง 2 41,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 71,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 14,000,000                

งบลงทนุ 14,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค ์- เลย จ.เลย แห่ง 1 14,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 45,500,000                

งบลงทนุ 45,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 45,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วงัสะพงุ - ตาวตาด จ. แห่ง 1 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หว้ยเชยีงดา - ปากชม แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮ ี- เหมอืงแพร่ จ. แห่ง 1 20,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 11,500,000                

งบลงทนุ 11,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หว้ยเชยีงดา - ปากชม แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนสวา่ง - ปากปวน จ. แห่ง 1 4,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 428,740,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 355,577,100              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 354,727,100              



17 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

งบลงทนุ 354,727,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 354,727,100                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 354,727,100                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กม. 743 50,140,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงเลยที่ 2 กม. 537 44,930,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ จ.เลย แห่ง 1 18,700,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชยีงคาน ตอน 2 แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ตอน 2 แห่ง 1 9,750,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ตาดขา่ - ภูป่าไผ่ จ.เลย แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วงัแคน - สงเปือย จ.เลย แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน นาเมอืงไทย - บา้นกลาง แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชยีงคาน ตอน 1 แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอน โป่งววั - อทุยานแห่งชาติ

ภูกระดงึ จ.เลย แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง ตอน 2 แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่ - โคกงาม จ.เลย แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค ์จ.เลย แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วงัส าราญ - วงัสะพงุ จ.เลย แห่ง 1 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซา้ย - เหมอืงแพร่ 

ตอน 1 จ.เลย แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซา้ย - เหมอืงแพร่ 

ตอน 2 จ.เลย แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอน วงัสะพงุ - นาหลวง จ.เลย แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮ ี- เหมอืงแพร่ ตอน 3 แห่ง 1 16,700,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 201 

ตอน ปากปวน - ปากภู จ.เลย แห่ง 1 35,565,600                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2399 

ตอน สานตม - โคกใหญ่ จ.เลย แห่ง 1 805,500                      

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน

 หนองบง - ภูสวรรค ์จ.เลย แห่ง 1 2,536,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 850,000                   

งบลงทนุ 850,000                   

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่แขวงทางหลวงเลยที่ 2 จ.เลย เครื่อง 1 850,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 73,162,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 68,543,000                

งบลงทนุ 68,543,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 68,543,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 68,543,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลกัรอ้ยหกสบิ - โนน

สวา่ง ตอน 2 จ. เลย แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู จ. แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ผานกเคา้ - หลกัรอ้ย

หกสบิ ตอน 1 จ. เลย แห่ง 1 1,980,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลกัรอ้ย - โนนสวา่ง -

 ปากปวน - ปากภู - เชยีงคาน, สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค ์- 

เลย, สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หว้ยเชยีงดา - ปากชม และสายทาง

หลวงหมายเลข 210 ตอน วงัส าราญ - วงัสะพงุ จ. เลย แห่ง 4 1,996,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค ์- เลย จ. เลย แห่ง 1 1,946,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค ์- เลย, สาย

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลกัรอ้ยหกสบิ - โนนสวา่ง, สายทางหลวง

หมายเลข 201 ตอน โนนสวา่ง - ปากปวน, สายทางหลวงหมายเลข 201 

ตอน ปากปวน - ปากภู, สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชยีง

คาน และสายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วงัส าราญ - วงัสะพงุ จ. เลย แห่ง 6 1,132,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วงัส าราญ - วงัสะพงุ จ. แห่ง 1 1,985,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วงัส าราญ - วงัสะพงุ 

และสายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนสวา่ง - ปากปวน จ. เลย แห่ง 2 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2108 ตอน ชมเจริญ - ปากชม 

ตอน 1 จ. เลย แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม - เชยีงคาน 

ตอน 1 จ. เลย แห่ง 1 1,922,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม - เชยีงคาน 

ตอน 2 จ. เลย แห่ง 1 1,516,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หว้ยเชยีงดา - ปากชม,

 สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม - เชยีงคาน, สายทางหลวง

หมายเลข 2249 ตอน ไร่ทาม - วงัแคน, สายทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน

 วงัแคน - สงเปือย และสายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน คีรีวงกต - ปาก แห่ง 5 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน บา้นใหม่ - นาดว้ง 

ตอน 1 จ. เลย แห่ง 1 975,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง 

และสายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค ์จ. เลย แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่ - โคกงาม ตอน 2 แห่ง 1 2,909,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่ - โคกงาม ตอน 3 แห่ง 1 1,969,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่ - โคกงาม, สาย

ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน นองบง - ภูสวรรค,์ สายทางหลวงหมายเลข 

1268 ตอน เหมอืงแพร่ - นาเจริญ, สายทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสง

ภา - นาปอ และสายทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซา้ย - เหมอืงแพร่ แห่ง 5 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค ์จ. แห่ง 1 3,373,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค,์ 

สายทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม, สายทางหลวง

หมายเลข 2113 ตอน ด่านซา้ย - เหมอืงแพร่ และสายทางหลวงหมายเลข 

2399 ตอน สานตม - โคกใหญ่ จ. เลย แห่ง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ดา้นซา้ย - เหมอืงแพร่

 ตอน 1 จ. เลย แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮ ี- เหมอืงแพร่ จ. แห่ง 1 2,000,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,619,900                 

งบลงทนุ 2,619,900                 

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุ(ระบบ VHF/FM) ชนิดประจ าที่ 45 วตัต์

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 370,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 370,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาอากาศวทิยพุรอ้มอปุกรณ์รบั - ส่ง ประจ าสถานี 

ขนาด 12 น้ิว ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. จ.เลย เสา 1 370,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่ - โคกงาม จ. เลย แห่ง 1 2,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 26,369,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 17,669,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 17,669,000                

งบลงทนุ 17,669,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,669,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,669,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนสวา่ง - ปากปวน 

ตอน 1 จ. เลย แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนสวา่ง - ปากปวน 

ตอน 2 จ. เลย แห่ง 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู ตอน แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู ตอน แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชยีงคาน ตอน

 1 จ. เลย แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชยีงคาน ตอน

 2 จ. เลย แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชยีงคาน ตอน

 3 จ. เลย แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชยีงคาน ตอน

 4 จ. เลย แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลกัรอ้ยหกสบิ - โนน

สวา่ง จ. เลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2250 ตอน หว้ยทรายค า - หนอง

คนั จ. เลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหนิ - เอราวณั 

ตอน 1 จ. เลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหนิ - เอราวณั 

ตอน 2 จ. เลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหนิ - เอราวณั 

ตอน 3 จ. เลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหนิ - เอราวณั 

ตอน 4 จ. เลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2473 ตอน หนองอเีกง้ - โนน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมอืงแพร่ - นาเจริญ แห่ง 5 2,559,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมอืงแพร่ - นาเจริญ

, สายทางหลวงหมายเลข ตอน 1328 ตอน แสงภา - นาปอ, สายทางหลวง

หมายเลข 2114 ตอน ด่านซา้ย - ปากหมนั และสายทางหลวงหมายเลข 

2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ จ. เลย แห่ง 5 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง 

และสายทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮ ี- เหมอืงแพร่ จ. เลย แห่ง 4 2,750,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงเลยที่ 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงเลยที่ 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 407,682,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 147,368,400              

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 76,700,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 76,700,000                

งบลงทนุ 76,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,700,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 76,700,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าสะอาด อ.วงัสะพงุ จ.เลย กม. 2 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ผาหวาย อ.หนองหนิ จ.เลย กม. 1.8 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.210 - บ.วงัเลา อ.เอราวณั จ.เลย กม. 1.8 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นาซ าแซง อ.ภูเรือ จ.เลย กม. 1.8 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2138 - บ.หว้ยพอด อ.เมอืง จ.เลย กม. 0.8 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าสวนยา อ.ภูกระดงึ จ.เลย กม. 1.65 9,900,000                    

โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 70,668,400                

ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 70,668,400                

งบลงทนุ 70,668,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,668,400                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 69,230,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย จ1 ผงัเมอืงรวมเมอืงเลย จ.เลย กม. 6.128 69,230,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 1,438,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย จ1 ผงัเมอืง

รวมเมอืงเลย จ.เลย 0 1,438,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 233,914,300              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 17,316,400                

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,990,000                 

งบลงทนุ 4,990,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,990,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,990,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยทรายใหญ่ อ.เชยีงคาน จ.เลย ม. 20 4,990,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 12,326,400                

งบลงทนุ 12,326,400                

ครุภณัฑ์ 208,800                      
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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) แขวงทางหลวงชนบทเลย ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 138,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทเลย เครื่อง 1 138,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,117,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,117,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบทเลย แห่ง 1 12,117,600                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 192,334,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 192,334,000              

งบลงทนุ 192,334,000              

ครุภณัฑ์ 2,464,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทเลย คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทเลย คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 189,870,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 189,870,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นภ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 288

 - บา้นวงัลาน (ตอนเลย) อ.ภูกระดงึ จ.เลย แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

2186 - บา้นเชยีงกลม อ.ปากชม จ.เลย แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นหนองอุ่มลวั อ.ภูเรือ, ด่านซา้ย จ.เลย แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - บา้นท่าลี ่อ.เมอืง, ท่าลี ่จ.เลย แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 

2195 - บา้นกกดู่ อ.เมอืง จ.เลย แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - บา้นกกสะทอน อ.วงัสะพงุ จ.เลย แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - บา้นท่าสวนยา อ.ภูกระดงึ จ.เลย แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - บา้นท่าสะอาด อ.เอราวณั จ.เลย แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นนาซ าแซง อ.ภูเรือ, วงัสะพงุ จ.เลย แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 210

 - บา้นโป่งศรีโทน อ.เอราวณั จ.เลย แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 210

 - บา้นวงัเลา อ.เอราวณั จ.เลย แห่ง 1 3,500,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - บา้นผาหวาย อ.หนองหนิ จ.เลย แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201

 - บา้นผาหวาย อ.หนองหนิ จ.เลย แห่ง 1 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

2400 - บา้นเหมอืงแบ่ง อ.เอราวณั จ.เลย แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

2138 - บา้นหนองผ า อ.เมอืง จ.เลย แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 

2141 - บา้นเพิม่ อ.ผาขาว จ.เลย แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

2186 - บา้นเชยีงกลม อ.ปากชม จ.เลย แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 

2016 - บา้นขอนแก่น อ.วงัสะพงุ จ.เลย แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

2108 - บา้นหว้ยผกักูด อ.ปากชม จ.เลย แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 

2140 - บา้นหนองหญา้ปลอ้ง อ.วงัสะพงุ จ.เลย แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 

2140 - บา้นทรายขาว อ.วงัสะพงุ จ.เลย แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทเลย กม. 518 26,820,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 24,263,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 23,137,000                

งบลงทนุ 23,137,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,137,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,137,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้น

ผาหวาย อ.หนองหนิ จ.เลย แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทเลย แห่ง 1 2,137,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลย.3029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 201 - บา้นผาหวาย อ.หนองหนิ จ.เลย แห่ง 1 9,000,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,126,900                 

งบลงทนุ 1,126,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,126,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,126,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทเลย แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 26,400,000                

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 24,500,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 24,500,000                

งบลงทนุ 24,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ลย.3003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 201 - บา้นท่าลี ่อ.ท่าลี ่จ.เลย แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ลย.4004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2138 - บา้นหนองผ า อ.เมอืง จ.เลย แห่ง 1 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ลย.4018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2016 - บา้นขอนแก่น อ.วงัสะพงุ จ.เลย แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ลย.4020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2108 - บา้นหว้ยผกักูด อ.ปากชม จ.เลย แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 1,900,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ลย.3028 แยกทางหลวง

หมายเลข 201 - บา้นวงัเลา อ.เอราวณั จ.เลย แห่ง 1 1,900,000                    

กรมทา่อากาศยาน 223,280,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 223,280,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 123,280,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 123,280,000              

งบลงทนุ 123,280,000              

ครุภณัฑ์ 123,280,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 123,280,000                 

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานเลย ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ 

EDS พรอ้มสายพานล าเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอปุกรณ์ ท่าอากาศยาน

เลย ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 79,280,000                   

โครงการปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 100,000,000              

ปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเสริมความแขง็แรงทางวิง่ ทางขบั ท่าอากาศ

ยานเลย ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 100,000,000                 

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 211,999,300               

กรมทรพัยากรน า้ 25,500,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 25,500,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 25,500,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 25,500,000                

งบลงทนุ 25,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้หว้ยน า้หมนั สนบัสนุนโครงการ

รกัษน์ า้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ  บา้นหมากแขง้ หมู่ที่ 4  ต าบลกกสะทอน  

 อ าเภอด่านซา้ย  จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองหว้ยเตย  บา้นนาตาด หมู่ที่ 8

  ต าบลท่าชา้งคลอ้ง  อ าเภอผาขาว  จงัหวดัเลย แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองบุ่งแคน  บา้นหว้ยโตก หมู่ที่ 

1  ต าบลนาโป่ง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเลย แห่ง 1 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยพะเนียง  บา้นศรีประทุม หมู่ที่ 

2  ต าบลนาดว้ง  อ าเภอนาดว้ง  จงัหวดัเลย แห่ง 1 15,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 29,675,600                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 29,675,600                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 11,558,000                

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  โรงเรียนบา้นหนองตานา หมู่ที่ 

5 ต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนชมุชนบา้นผานกเคา้ 

หมู่ที่ 1 ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นหนองบวั หมู่ที่ 4 

ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนภูหลวงวทิยา หมู่ที่ 7 

ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 5,898,000                 

งบลงทนุ 5,898,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,898,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,898,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนเยน็ศิระบา้นหมากแขง้ 

หมู่ที่ 4  ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นเหมอืงแพร่ หมู่ที่ 3

 ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นนาตาดสมสะอาด 

หมู่ที่ 7 ต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นกลาง หมู่ที่ 3 

ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนเทศบาลนาออ้ หมู่ที่ 3 

ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนเลยสวา่งวทิยาคม หมู่ที่ 

6 ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 16,437,600                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,335,200                 

งบลงทนุ 1,335,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,335,200                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,335,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอเีลศิใต ้ หมู่ที่ 13 

ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยลกึ  หมู่ที่ 12 

ต าบลนาดนิด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาโคก  หมู่ที่ 2 ต าบล

ศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนสวา่ง  หมู่ที่ 5 ต าบล

เชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 15,102,400                

งบลงทนุ 15,102,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,102,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,102,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นธาตุ กลุม่ 2 หมู่ที่ 2 ต าบลธาตุ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนอ้ยสะพานยาว  หมู่ที่ 3 ต าบล

หว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโนนสวา่ง  หมู่ที่ 5 ต าบลเชยีงคาน 

อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหว้ยโตก  หมู่ที่ 1 ต าบลนาโป่ง แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโพนเขาแกว้  หมู่ที่ 7 ต าบลนาดว้ง 

อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นวงัแคน กลุม่ 2 หมู่ที่ 7 ต าบลน า้

สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเหลา่ใหญ่ กลุม่ 1 หมู่ที่ 2 ต าบลป

วนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาอ่างค า  หมู่ที่ 3 ต าบลทรพัยไ์พ

วลัย ์อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,680,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,680,000                 

งบลงทนุ 1,680,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,680,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเชยีงคาน (บา้นพกัรอ้ย ต.ช.ด.) หมู่ที่ 2 ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยลวงไซ หมู่ที่ 2 ต าบลน า้หมาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยป่าน (วดัถ า้ภูค าเป้) หมู่ที่ 9 ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแสงอรุณ หมู่ที่ 11 ต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงัเยน็ (วดัป่าจริยธรรมถ า้ผาหมอ้) หมู่ที่ 10 ต าบลนาดอกค า อ าเภอนา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นภูกระดงึ (สถานีต ารวจภูกระดงึ) หมู่ที่ 8 ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นวงัทอง หมู่ที่ 14 ต าบลหนองหญา้ป้อง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 81,305,000                

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 470,600                   

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 470,600                   

การวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 470,600                   

งบด าเนินงาน 445,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 445,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 270,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 121,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส ารวจ 0 6,500                         

งบลงทนุ 25,000                     

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap) จงัหวดัเลย ตวั 1 25,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 8,259,000                 

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 8,259,000                 

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 8,259,000                 

งบลงทนุ 8,259,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,259,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,259,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) อทุยานแห่งชาติภูสวนทราย จงัหวดัเลย แห่ง 1 8,259,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 17,913,200                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 17,013,200                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 8,476,800                 

งบลงทนุ 8,476,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,476,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,476,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเลย กโิลเมตร 120 616,800                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัเลย ไร่ 300 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัเลย ไร่ 750 3,885,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัเลย ไร่ 750 2,925,000                    

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 2,463,300                 

งบลงทนุ 2,463,300                 

ครุภณัฑ์ 1,335,300                    
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ครุภณัฑส์ ารวจ 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap) จงัหวดัเลย ตวั 10 250,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,085,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัชดุเคลือ่นที่เร็วผลกัดนัชา้งป่า จงัหวดั ชดุ 1 1,085,300                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,128,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,128,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่น า้ส  าหรบัสตัวป่์า ขนาด 6,000 ลูกบาศก์

เมตร จงัหวดัเลย แหลง่ 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดัเลย ไร่ 400 468,000                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 1,199,100                 

งบลงทนุ 1,199,100                 

ครุภณัฑ์ 1,199,100                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,199,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัเลย ชดุ 1 1,199,100                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 1,276,700                 

งบลงทนุ 1,276,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,276,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,276,700                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเลย กโิลเมตร 155 796,700                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัเลย แห่ง 6 480,000                      

ป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 3,597,300                 

งบลงทนุ 3,597,300                 

ครุภณัฑ์ 3,597,300                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,597,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัเลย ชดุ 3 3,597,300                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 900,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 900,000                   

งบลงทนุ 900,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัเลย ระวาง 150 900,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 12,090,000                

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 12,090,000                

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 12,090,000                

งบลงทนุ 12,090,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,090,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,090,000                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเลย ไร่ 3100 12,090,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 14,929,500                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 14,929,500                

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 1,219,200                 

งบอดุหนุน 600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยสรา้งแนวกนัไฟชมุชน จงัหวดัเลย หมู่บา้น 12 600,000                      

งบรายจ่ายอื่น 619,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัเลย 0 619,200                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 13,710,300                

งบด าเนินงาน 467,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 467,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7 467,000                      

งบลงทนุ 12,593,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,593,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,593,300                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเลย กโิลเมตร 145 745,300                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัเลย ไร่ 1290 4,515,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัเลย กลา้ 500000 2,500,000                    

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

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัเลย กลา้ 870000 2,523,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัเลย กลา้ 150000 1,140,000                    

งบอดุหนุน 250,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัเลย หมู่บา้น 5 250,000                      

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัเลย หมู่บา้น 4 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 27,642,700                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 27,642,700                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 14,566,900                

งบลงทนุ 14,566,900                

ครุภณัฑ์ 3,776,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร คนั 2 3,700,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัเลย เครื่อง 8 76,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,790,900                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,059,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมล้  าลอง จงัหวดัเลย กม. 0.625 1,768,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการ คสล. ชัน้เดยีวยกพื้นสูง วน

อทุยานภูผาลอ้ม จงัหวดัเลย แห่ง 1 78,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงานขนาด 4 ครอบครวั วนอทุยาน

ภูผาลอ้ม จงัหวดัเลย แห่ง 1 164,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 วนอทุยานภูผา

ลอ้ม จงัหวดัเลย แห่ง 1 47,800                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,731,900                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัเลย กโิลเมตร 1363 7,005,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัเลย กโิลเมตร 44 226,100                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 13,075,800                

งบลงทนุ 13,075,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,075,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,075,800                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัเลย ไร่ 400 280,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัเลย ไร่ 550 522,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัเลย ไร่ 5160 5,263,200                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัเลย ไร่ 6540 3,204,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัเลย ไร่ 250 175,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัเลย ไร่ 900 423,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัเลย ไร่ 1000 470,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัเลย ไร่ 1300 1,326,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัเลย ไร่ 1460 1,387,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัเลย ไร่ 50 24,500                        

กรมป่าไม ้ 75,518,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 38,000                     

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 38,000                     

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ของป่า จงัหวดัเลย กลา้ 5000 38,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 10,035,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 154,200                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 154,200                   

งบลงทนุ 154,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 154,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 154,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเลย กโิลเมตร 30 154,200                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 9,880,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 873,800                   

งบลงทนุ 873,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 873,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 873,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเลย กโิลเมตร 170 873,800                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 9,007,000                 

งบลงทนุ 7,577,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,577,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,577,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเลย กลา้ 280000 812,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเลย กลา้ 100000 165,000                      
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รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัเลย ไร่ 1200 6,600,000                    

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 1,360,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัเลย หมู่บา้น 30 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัเลย หมู่บา้น 50 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 53,351,300                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 53,351,300                

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,394,800                 

งบด าเนินงาน 694,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 694,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 648,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

งบอดุหนุน 700,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดัเลย หมู่บา้น 14 700,000                      

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 49,617,900                

งบด าเนินงาน 831,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 831,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 684,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 61,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 85,500                        

งบลงทนุ 48,586,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,586,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 518,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฐานปฏบิตัิการฟ้ืนฟูป่าตน้น า้และสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ จงัหวดัเลย แห่ง 2 518,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 48,068,500                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเลย กลา้ 30000 87,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเลย กลา้ 930000 1,534,500                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเลย กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัเลย ไร่ 6000 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัเลย ไร่ 3100 12,090,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัเลย แห่ง 220 1,100,000                    

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัเลย หมู่บา้น 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 1 จงัหวดัเลย ไร่ 100 150,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,338,600                 

งบด าเนินงาน 1,078,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,078,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 124,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 318,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 168,900                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 124,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 306,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

งบลงทนุ 660,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 660,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 660,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเลย กลา้ 400000 660,000                      

งบอดุหนุน 600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 5 350,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 5 250,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 12,094,400                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 12,094,400                

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 2,051,700                 

งบลงทนุ 2,051,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,051,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,051,700                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเลย กลา้ 60000 174,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัเลย กลา้ 100000 165,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเลย กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัเลย ไร่ 200 1,036,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัเลย ไร่ 550 522,500                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 10,042,700                

งบลงทนุ 10,042,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,042,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,042,700                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัเลย กลา้ 497000 1,441,300                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัเลย กโิลเมตร 96 493,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัเลย ไร่ 4142 2,029,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัเลย ไร่ 5460 5,569,200                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัเลย กลา้ 67000 509,200                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 1,805,000                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 814,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 814,000                   

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 814,000                   

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาเลย (กลุม่งานอากาศ

เกษตร)   ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย คนั 1 814,000                      

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 991,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 991,000                   

ขอ้มลูสถติิ 991,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็

ส านกังานสถติิจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย คนั 1 991,000                      

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 

สถานีพฒันาที่ดนิเลย ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สถานี 1 120,000                      

กระทรวงพำณิชย์ 9,000,000                 

กรมการคา้ภายใน 9,000,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 9,000,000                 

โครงการก ากบัดูแลสนิคา้และบริการ และมาตรฐานชัง่ตวงวดั 9,000,000                 

ก ากบัดูแลสนิคา้/บริการและมาตรฐานชัง่ตวงวดั 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการทดสอบและพฒันาเครื่องวดั

สนิคา้เกษตร ส านกังานสาขาช ัง่ตวงวดัเขต 2-8 เลย ต าบลจอมศรี อ าเภอ

เชยีงคาน จงัหวดัเลย หลงั 1 9,000,000                    

กระทรวงมหำดไทย 1,317,674,500            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 12,127,500                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 278,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 278,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 278,000                   

งบรายจ่ายอื่น 278,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 278,000                      

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 11,009,500                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 11,009,500                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 7,009,500                 

งบลงทนุ 7,009,500                 

ครุภณัฑ์ 1,567,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,567,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 1,068,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

เลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 498,300                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,442,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,877,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย ต าบลกดุ

ป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 3,877,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,565,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัเลย 

ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,565,300                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 30,081,800                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 
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การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 

งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.ภูหลวง จงัหวดัเลย แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 1,288,000                 

โครงการขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย ์(เพิม่ประสทิธภิาพการ

แกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย)์ 1,288,000                 

ขบัเคลือ่นแผนงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นบทบาทของฝ่ายปกครอง 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

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

การปกครองจงัหวดัเลย (ชดุปฏบิตัิการพเิศษฝ่ายปกครองจงัหวดัเลย) คนั 1 1,288,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 23,198,000                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 23,198,000                

การบริหารงานอ าเภอ 23,198,000                

งบลงทนุ 23,198,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,198,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,115,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอเชยีงคาน แห่ง 1 1,421,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,352,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นอาคารศาลาประชาคมอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดั แห่ง 1 487,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุไมตรีอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ  อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงไฟฟ้าแสงสวา่งที่วา่การอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 293,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,043,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครองอ าเภอนาแหว้ แห่ง 1 1,089,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 126,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครองอ าเภอปากชม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนรอบที่วา่การอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาน คสล. หนา้ศาลาประชาคมอ าเภอปากชม แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถหลงัที่วา่การอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย แห่ง 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 737,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 977,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 414,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเวทอีเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอภูกระดงึ จงัหวดั แห่ง 1 177,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอฒัจนัทรห์นา้ที่วา่การอ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 382,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบริเวณบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอภูหลวง แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง ที่ท  าการ

ปกครองจงัหวดัเลย แห่ง 1 58,000                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการ

ปกครองจงัหวดัเลย แห่ง 1 337,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 257,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นรอบอาคารหอประชมุอ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย แห่ง 1 542,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนรอบที่วา่การอ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,026,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,082,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้สาธารณะศาลาประชาคมอ าเภอด่านซา้ย แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้น คสล. รอบอาคารที่วา่การอ าเภอนาดว้ง แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้พรอ้มป้ายที่วา่การอ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้และป้ายที่วา่การอ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 650,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย แห่ง 1 136,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอภูเรือ จงัหวดั แห่ง 1 200,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. กองรอ้ย อส.อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 193,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาที่วา่การอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,904,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย แห่ง 1 399,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 403,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 403,300                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 403,300                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 403,300                   

งบลงทนุ 403,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 403,300                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 403,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเอราวณั  ต าบลผา

อนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย หลงั 1 118,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเมอืงเลย  ต าบลกดุ

ป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 201,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอท่าลี ่ต าบลท่าลี ่

อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย หลงั 1 83,000                        

กรมทีด่นิ 183,300                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 183,300                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 183,300                   

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 183,300                   

งบลงทนุ 183,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 183,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 183,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบล

กดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 183,300                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 697,196,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 418,989,400              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 418,989,400              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ 418,989,400              
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งบลงทนุ 418,989,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 418,989,400                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 418,989,400                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นปากม ัง่ หมู่ที่ 5 (ต่อ

เน่ืองเขีอ่นเดมิไปทา้ยน า้) ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความ แห่ง 1 45,932,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เหอืง บริเวณจดุผ่อนปรน บา้น

นาขา่ (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 52 ไปเหนือน า้) ต าบลปากหมนั อ าเภอด่านซา้ย 

จงัหวดัเลย ความยาว 1,211 เมตร แห่ง 1 24,368,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นคกเลาเหนือ - บา้นคก

เลาใต ้ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ความยาว 541 เมตร แห่ง 1 21,932,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหว้ยซวก (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิปี 58 ทา้ยน า้) ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ความยาว 1,000 แห่ง 1 36,592,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นผาแบ่น หมู่ที่ 8 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 59 เหนือน า้) ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 25,763,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นปากชม หมู่ที่ 10 

ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 695 เมตร แห่ง 1 25,722,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นปากชม หมู่ที่ 3 ต าบล

ปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,500 เมตร แห่ง 1 46,942,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เหอืง บา้นนากระเซง็ หมู่ที่ 4 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิจดุที่ 4 เหนือน า้) ต าบลอาฮ ีอ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ความ แห่ง 1 20,168,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เหอืง บา้นปากหว้ย หมู่ที่ 7 

(บริเวณแก่งโตน) ต าบลหนองผอื อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ความยาว 888 แห่ง 1 20,168,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหาดคมัภรี ์(ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิปี 56 เหนือน า้) หมู่ที่ 1 ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย

 ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บริเวณหลงัโรงเรียนบา้น

หว้ยขอบ หว้ยเหยีม (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 58 ทา้ยน า้) ต าบลหาดคมัภรี ์

อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บริเวณวดัผาจอมนาง หมู่ที่

 4 ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ความยาว 1,300 เมตร แห่ง 1 31,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นคกไผ่ (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิเหนือและทา้ยน า้) ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว แห่ง 1 26,400,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหว้ยขอบ (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิ ปี 53 เหนือน า้) ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เหอืง บา้นอาฮ ีหมู่ที่ 6 (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลอาฮ ีอ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ความยาว 500 แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นปากเนียม หมู่ที่ 5 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 57 เหนือน า้) ต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม จงัหวดั

เลย ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นคกเวา้ (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิ ปี 56 ทา้ยน า้) ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 18,000,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 18,000,000                

ยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,000,000                   
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รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเมอืงพื้นที่ชมุชนวดัท่าแขก-แก่งคุดคู ้

อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 18,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 32,990,900                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 32,990,900                

วางและจดัท าผงัเมอืง 18,138,400                

งบรายจ่ายอื่น 18,138,400                

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนภูเรือ 

อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ผงั 1 9,069,200                    

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนด่านซา้ย  

อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ผงั 1 9,069,200                    

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 14,852,500                

งบรายจ่ายอื่น 14,852,500                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัเลย รายการ 1 14,852,500                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 226,660,200              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 112,745,000              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 112,745,000              

งบลงทนุ 112,745,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 112,745,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 112,745,000                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เลย บริเวณชมุชนเขตเทศบาล

เมอืง อ าเภอเมอืง ช่วงที่ 1 จงัหวดัเลย ความยาว 1,385 เมตร แห่ง 1 21,495,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมหว้ยชม บา้นหว้ยเป้า หมู่ที่ 4 ต าบล

ปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,423 เมตร แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้คาน บา้นท่าลี ่ต าบลท่าลี ่

อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 9,650,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมหว้ยชม บา้นเทยีน หมู่ที่ 5 ต าบลปาก

ชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,364 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เลย บา้นธาตุ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, 

หมู่ที่ 14, หมู่ที่ 15 ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ความยาว 1,300 แห่ง 1 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เลย บา้นฟากเลย (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิไปทา้ยน า้) ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ความยาว 1,160 แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เลย หนา้เทศบาลเมอืงเลย 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิไปเหนือน า้) ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 11,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 73,915,200                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 73,915,200                

งบลงทนุ 73,915,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,915,200                   

ค่าควบคุมงาน 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงเลย ระยะที่ 2 จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,050,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 72,865,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนเมอืงเลย ระยะที่ 1 จงัหวดัเลย แห่ง 1 42,865,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนเมอืงเลย ระยะที่ 2 จงัหวดัเลย แห่ง 1 30,000,000                   
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โครงการวางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 40,000,000                

วางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 40,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 40,000,000                

รายการระดบัที1่: วางผงัการระบายน า้จงัหวดัในลุม่น า้โขง ลุม่น า้ 1 40,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 555,500                   

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 555,500                   

บริการดา้นช่าง 555,500                   

งบลงทนุ 555,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 555,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 555,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัเลย ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย แห่ง 1 555,500                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 577,682,600              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,236,200                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,236,200                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,236,200                 

งบลงทนุ 1,236,200                 

ครุภณัฑ์ 1,236,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 309,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 14 309,400                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตู ้ 14 60,200                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตู ้ 14 77,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย

 ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตวั 28 47,600                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 14 40,600                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 28 84,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 926,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 14 926,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 14 308,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย 

ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 14 224,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุ

ป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 14 126,000                      
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รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอ ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 28 162,400                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 574,849,600              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 16,118,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 16,118,000                

งบอดุหนุน 16,118,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,118,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 16,118,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ประกอบดว้ยสนามบาส

เกต็บอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 38 เมตร สนามวอลเลยบ์อล ขนาด

กวา้ง 18 เมตร ยาว 25 เมตร สนามตะกรอ้ 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 22 

เมตร ยาว 23 เมตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง หมู่ที่ 13 ต าบลนา

โป่ง เทศบาลต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 522,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 32 เมตร 

ยาว 52 เมตร บา้นกกดู่ หมู่ที่ 8 ต าบลกกดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ประกอบดว้ย สนาม

ฟตุซอล ขนาดกวา้ว 45 เมตร ยาว 65 เมตร สนามวอลเลยบ์อล 2 สนาม

 แต่ละสนาม ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 22 เมตร  สนามตะกรอ้ 2 คอรท์

 ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 20 เมตร สนามเปตอง 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 

13 เมตร ยาว 18 เมตร ลานแอโรบกิ ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 40 

เมตรบา้นนายาง หมู่ที่ 13 ต าบลภูกระดงึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลภู แห่ง 1 2,943,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 70 เมตร ยาว 120 

เมตร หนา 1 เมตร โรงเรียนผาสามยอดวทิยาคม หมู่ที่ 1 ต าบลผาสาม

ยอด องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,729,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 73 เมตร ยาว 110 

เมตร  หมู่ที่ 1 ต าบลผานกเคา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลผานกเคา้ 

อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,334,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร บา้นแกว้เมธ ีหมู่ที่ 5 ต าบลนาดว้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาดว้ง

 อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 52 เมตร บา้นนามาลา หมู่ที่ 1 ต าบลนามาลา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 52 เมตร หมู่ที่ 5 ต าบลนามาลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนามาลา 

อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 

32 เมตร โรงเรียนบา้นท่าทศิเฮอืง หมู่ที่ 7 ต าบลปากปวน เทศบาลต าบล

ปากปวน อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 328,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ประกอบดว้ย สนาม

บาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 32 เมตร สนามวอลเลยบ์อล 

ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 22 เมตร สนามตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 13 เมตร โรงเรียนบา้นกดุโงง้วงัเดื่อ หมู่ที่ 9,5 ต าบลปากปวน แห่ง 1 522,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 52 เมตร บา้นหนองสมิ หมู่ที่ 7 ต าบลนามาลา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,200,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 62,690,600                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 17,647,000                

งบอดุหนุน 17,647,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,647,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 17,647,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตลิง่น า้หมนั หมู่ที่ 5 บา้นกกแหนเก่า, หมู่ที่ 9 

บา้นกกแหนใหม่ ต าบลนาด ีปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 31,200 ลูกบาศก์

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,167,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมคนัดนิฝายกกัเกบ็น า้หว้ยอปิุ่ ม หมู่ที่ 

2 บา้นวงับอน ต าบลอปิุ่ ม สนัฝายกวา้ง 10 เมตร ยาว 37 เมตร สูง 5 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอปิุ่ ม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 735,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยโปร่งค า หมู่ที่ 3 บา้นน า้แคม 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลน า้แคม อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายน า้ลน้ล  าน า้พวย หมู่ที่ 1 บา้น

โนนปอแดง ต าบลโนนปอแดง ปริมาณงาน ขนาด 26x40 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ คสล. กัน้ล  าน า้พอง (ท่าลาดจูบแกม้)

 หมู่ที่ 4บา้นวงัยาง ต าบลศรีฐาน สนัฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 30 เมตร สูง

 2 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ คสล. กัน้ล  าน า้พอง (ท่าวงัแข)้ หมู่ที่

 16 บา้นแสนสุข ต าบลศรีฐาน สนัฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 2 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยนางิ้ว หมู่ที่ 9 บา้นกา้งปลา 

ต าบลชยัพฤกษ ์ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,000 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 758,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกกดุโงง้ใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นกา้งปลา ต าบล

ชยัพฤกษ ์ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 26,250 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 737,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้เทา หมู่ที่ 4 บา้นสูบ ต าบลน า้

สวย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายน า้ลน้ ฝายหว้ยสวย (วงัม่วง) หมู่ที่ 3 

บา้นวงัม่วง ต าบลเอราวณั สนัฝายกวา้ง 6 เมตร ยาว 26 เมตร เทศบาล

ต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,674,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยป่าน หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยป่าน จ านวน 2 

ช่วง ปริมาตรดนิขดุรวมไม่นอ้ยกวา่ 60,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,728,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยสายดง ตามแบบ มข. 2527 หมู่

ที่ 4 บา้นนาอดุม กวา้ง 15 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แห่ง 1 548,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 45,043,600                

งบอดุหนุน 45,043,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,043,600                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 45,043,600                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นท่าดหีม ีต าบลปากตม ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นพรเจริญ ต าบลปากตม ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นนาหมูม่น ต าบลนาด ีองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาด ีอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,396,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นแสงเจริญ ต าบลนาดว้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,698,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นป่าหวายพฒันา ต าบลนาดว้ง เทศบาลต าบลนาดว้ง อ าเภอ แห่ง 1 2,693,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล 

หมู่ที่ 8 บา้นราษฎรป์ระดษิฐ ์ต าบลนาดว้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนา

ดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย แห่ง 1 507,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นโคก ต าบลนามาลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนามาลา แห่ง 1 3,524,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

(หอถงัสูง) หมู่ที่ 9 บา้นเหมอืงทอง ต าบลคอนสา เทศบาลต าบลคอนสา 

อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย แห่ง 1 506,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

(หอถงัสูง) หมู่ที่ 10 บา้นสาธร ต าบลคอนสา เทศบาลต าบลคอนสา แห่ง 1 506,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้นโนนกกขา่ ต าบลโนนปอแดง เทศบาลต าบลโนน

ปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,476,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

อาคารโรงสูบน า้ดบิประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 8 บา้นพรสวรรค ์ต าบลโนนปอ

แดง เทศบาลต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย แห่ง 1 3,228,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น วางระบบท่อประปา หมู่

ที่ 2 บา้นซ าพรา้ว ต าบลบา้นเพิม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพิม่ แห่ง 1 906,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 11 บา้นโป่งววั ต าบลหว้ยสม้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,435,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 1 บา้นแก่ง ต าบลร่องจกิ เทศบาลต าบลร่องจกิ อ าเภอภูเรือ จงัหวดั แห่ง 1 630,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 3 บา้นนาคูณ ต าบลร่องจกิ เทศบาลต าบลร่องจกิ อ าเภอภูเรือ แห่ง 1 630,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 2 บา้นแก่งม่วง ต าบลท่าศาลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าศาลา 

อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,454,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 3 บา้นนานอ้ย ต าบลท่าศาลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าศาลา 

อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,454,000                    
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รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นไร่สุขสนัต ์

และ หมู่ที่ 8 บา้นศรีเจริญ ต าบลเลยวงัไสย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เลยวงัไสย ์อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แห่ง 1 580,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

(วางท่อประปา) บา้นโพนค่าย หมู่ที่ 6 ต าบลนาออ้ เทศบาลต าบลนาออ้ 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,285,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นสูบ หมู่ที่ 4 ต าบลน า้สวย องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้สวย อ าเภอ แห่ง 1 2,606,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นนาแกใต ้ต าบลผาบิ้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาบิ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 3,713,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นกกเกลี้ยง ต าบลผาบิ้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาบิ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 3,713,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นเหลา่ใหญ่ ต าบลเอราวณั เทศบาลต าบลเอราวณั อ าเภอ แห่ง 1 510,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,898,900                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,898,900                 

งบอดุหนุน 3,898,900                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,898,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 3,898,900                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซ าบุ่น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรพัยไ์พวลัย ์อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาอดุม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

เอราวณัพฒันาราม เทศบาลต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เอราวณั 

เทศบาลต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเอราวณั 1 เทศบาลต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเอราวณั 2 เทศบาลต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเบน 

เทศบาลต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนิต ัง้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมศรี อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ธาตุ (วดัพระธาต)ุ เทศบาลต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ธาตุ (บา้นสงเปือย) เทศบาลต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาซา่ว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาบอน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาจาน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

มหาธาตุ เทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

มชัฌมิาราม เทศบาลต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหาดทรายขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดทรายขาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ลมุพนีิวนาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีภูมิ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตูบ

คอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สระแกว้เจริญธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนาม

แท่ง เทศบาลต าบลศรีสองรกั อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปาก

หมนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากหมนั อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

เทงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

อมุลวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ชมุชนบา้นด่านซา้ย เทศบาลต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่า

ผาซ าแคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาว อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจอม

มณี องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลอปิุ่ ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลอปิุ่ ม อ าเภอด่านซา้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาหอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหอ อ าเภอด่านซา้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าลี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกก

กา้นเหลอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าลี ่เทศบาลต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้แคม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้แคม อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปากหว้ย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอื อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อาฮ ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาฮ ีอ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาดว้ง  1  เทศบาลต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าสวรรค์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสวโรงเรียนค ์อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าสะอาด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวเิวก

ทปีาราม เทศบาลต าบลนาดอกค า อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เหมอืง

แพร่ เทศบาลต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าก่อ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสงภา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพงึ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เหลา่กอ

หก องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กลาง 

เทศบาลต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปางคอม 

เทศบาลต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมเจริญ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คอนสา 

เทศบาลต าบลคอนสา อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาคอ้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

บ่อซนื องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบ่อซนื อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหงษา

วดวีนาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพน

สวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยขอบ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

ศรีสะอาด เทศบาลต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

ภูธร เทศบาลต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหว้ย

ไครศ้รทัธาธรรม เทศบาลต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

เกาะแกว้ เทศบาลต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยไคร ้

เทศบาลต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไชย

ศรียาราม เทศบาลต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

ป่าซาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอทุยั

บรรพต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพิม่ อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลผาขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีฐาน 

เทศบาลต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลผา

นกเคา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสาย

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

โสนพฒันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิริ

มงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพน

งาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แก่งไฮ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพน

สวา่ง เทศบาลต าบลร่องจกิ อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นท่าศาลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าศาลา อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพน

ทอง เทศบาลต าบลภูเรือ อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปลา

บ่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกลาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นถ า้

มูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนปอ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

ภูมพิฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลภู

หอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เลยวงั

ไสย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเลยวงัไสย ์อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวันา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคนั อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไพร

สณฑพ์ฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสเีสยีด อ าเภอภูหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาออ้ เทศบาลต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลน า้สวย เทศบาลต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กกดู่ - 

หว้ยเหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโป่ง

ป่าติ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กกทอง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกทอง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กา้งปลา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจอม

แจง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแขม อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองนา

ทราย เทศบาลต าบลนาดนิด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองผ า เทศบาลต าบลนาดนิด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวันา 

เทศบาลต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ติดต่อ เทศบาลต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สวา่งวารี องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวเิวก

ธรรมคุณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนอ้ย

สนามบนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล 

4 บา้นภูบ่อบดิ เทศบาลเมอืงเลย  อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโพน

ป่าแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสี้ยว อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชมุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้หมาน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้หมาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาหลวง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาหลวง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองงิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงิ้ว อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนิเกิ้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลาด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนนภู

ฝาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทรายขาว

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สนัตยาราม เทศบาลต าบลปากปวน อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมตตา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาแก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาบิ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

ทรายค า เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคก

หนองแก เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่า

เลไลย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงวงัสะพงุ อ าเภอเทศบาลเมอืงวงัสะพงุ วงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพทัธ

สมีาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

ไผ่ใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

หนองหนิ เทศบาลต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลป

วนพ ุองคก์ารบริหารส่วนต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัตาด

ขา่พฒันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลนาดนิด า 

เทศบาลต าบลนาดนิด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนา

โป่ง เทศบาลต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลท่าลี ่

เทศบาลต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลต าบลอาฮ ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาฮ ีอ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลภู

เรือ เทศบาลต าบลภูเรือ อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลต าบลสาน

ตม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 12,000,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 12,000,000                

งบอดุหนุน 12,000,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 12,000,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้  ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  เทศบาลเมอืงเลย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ลอ้ 6 ตนั ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน 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 าบลน า้แคม อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลอปิุ่ ม อ าเภอด่าน 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 าบลนาพงึ อ าเภอนา คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 480,142,100              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 404,772,000              

งบอดุหนุน 404,772,000              
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 404,772,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 404,772,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร(์กึ่งคอนกรีต) ปิดผวิลาดยางแบบพาราเคปซลี สายบา้นวงัเยน็ หมู่ที่

 10 ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาดว้ง - บา้นนานกปีด หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ย

บ่อซนื อ าเภอปากชม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,930 เมตร เทศบาลต าบลนา

ดอกค า อ าเภอนาดว้ง - ปากชม จงัหวดัเลย สาย 1 9,891,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร(์กึ่งคอนกรีต) ปิดผวิลาดยางแบบพาราเคปซลี สายบา้นโพนสวา่ง 

หมู่ที่ 3 ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาดว้ง - ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร เทศบาลต าบลนาดอกค า อ าเภอนาดว้ง - สาย 1 9,991,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร(์กึ่งคอนกรีต) ปิดผวิลาดยางแบบพาราเคปซลี สายบา้นโนนป่าตอ้ง 

หมู่ที่ 5 ต าบลท่าสะอาด - บา้นวงัเยน็ หมู่ที่ 10 ต าบลนาดอกค า อ าเภอ

นาดว้ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า สาย 1 9,942,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร(์กึ่งคอนกรีต) ปิดผวิลาดยางแบบพาราเคปซลี สายบา้นป่าหวาย

พฒันา หมู่ที่ 6 ต าบลนาดว้ง - บา้นเทพมงคล หมู่ที่ 3 ต าบลท่าสวรรค ์

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาดว้ง อ าเภอ สาย 1 9,942,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต (สายทางท่าบม

 - หนิต ัง้) หมู่ที่ 8 บา้นท่าบม  กวา้ง 6 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลีย่ 

0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลเขาแกว้ อ าเภอ สาย 1 2,179,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลูกรงับดอดั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ลย.ถ. 98-007 สายหว้ยยา่แลง้ หมู่ที่ 1 บา้นหาดทรายขาว ถงึ หมู่ที่ 4 

บา้นหว้ยสดีา กวา้ง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร 

หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหาดทรายขาว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย สาย 1 1,151,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ.5177 (สายบา้นหว้ยสดีา - บา้นสาระแพ) หมู่ที่ 4

 บา้นหว้ยสดีา ถงึ หมู่ที่ 3 บา้นสาระแพ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หาดทรายขาว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอลฟลัทต์ิกคอนกรีต  รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ.29-012 สายบา้นหว้ยมุ่น หมู่ที่ 5 - บา้นกกจาน หมู่ที่

 7 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร พรอ้มไหลท่างขา้งละ 1.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย สาย 1 5,366,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ลย.ถ.2001 (สายบา้นแก่งม่วง - บา้นแก่วตาว) หมู่ที่ 7 บา้นแก่งม่วง กวา้ง

 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย สาย 1 9,395,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต  รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ72-001 (สายหางนา - วงัยาว) บา้นหางนา หมู่ที่ 8, บา้นนา

หนิ หมู่ที่ 7 และบา้นหว้ยทอง หมู่ที่ 3 กวา้ง 9 เมตร ยาว 3,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดั สาย 1 9,652,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ72-002 (สายหนองสนุน - หวัฝาย) บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 2 

บา้นหวัฝาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย สาย 1 3,546,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ 79-003 (สายบา้นวงัยาว - บา้นปากแดง) หมู่ที่ 3 บา้นวงั

ยาว , หมู่ที่ 4 บา้นปากแดง จ านวน 2 ช่วง ยาวรวม 630 เมตร มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 3,150 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาว สาย 1 1,430,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ 79-005 (สายบา้นวงัยาว - บา้นโพน) หมู่ที่ 3 บา้นวงัยาว ,

 หมู่ที่ 7 บา้นโพนสวา่ง จ านวน 4 ช่วง ยาวรวม 573 เมตร มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 2,570 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาว อ าเภอด่าน สาย 1 1,170,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ 101-01 (สายบา้นนา - บา้นหว้ยไผ)่ ช่วงกม. 6+093 - 

7+850 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,757 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอปิุ่ ม สาย 1 5,930,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ 101-01 (สายบา้นนา - บา้นหว้ยไผ)่ กวา้ง 8 เมตร (รวม

ไหลท่าง) ยาว 3,200 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอปิุ่ ม อ าเภอด่านซา้ย สาย 1 9,910,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางเคปซลีl รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ลย.ถ 45-002 (สายเทพมงคล - ป่าหวาย) บา้นเทพมงคล หมู่ที่ 3 ต าบล

ท่าสวรรค ์ถงึบา้นป่าหวาย หมู่ที่ 6 ต าบลนาดว้ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 

5,0000 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสวรรค์ สาย 1 9,510,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต  รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ 45-005 (สายท่าสวรรค ์- นาดนิด า) บา้นโนนสวาท 

หมู่ที่ 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,0000 เมตรหนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าสวรรค ์อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย สาย 1 6,373,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงช ัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลเีมอร ์(กึ่ง

คอนกรีต) ปิดผวิลาดยางแบบเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ. 

46-002 สายบา้นซ าป่าซาง - ต าบลท่าสวรรค ์ปริมาณงาน กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด อ าเภอนาดว้ง สาย 1 9,804,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงช ัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลเีมอร ์(กิ่ง

คอนกรีต) ปิดผวิลาดยางแบบเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 49-007 สาย

ถ า้ผาจอ๊กป๊อก บา้นป่าหวายพฒันา หมู่ที่ 6 ต าบลนาดว้ง - บา้นวงัน า้เยน็

 หมู่ที่ 10 ต าบลนาดอกค า ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย สาย 1 9,674,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลย.ถ86-001 สายบา้นนาเทา หมู่ที่ 1,2,3 จ านวน 2 ช่วง กวา้ง 4.00 

เมตร ความยาวรวม 2 ช่วง 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสงภา อ าเภอนา สาย 1 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ 22-001 สายทางซอย 28 บา้นวงเวยีน หมู่ที่ 3 จ านวน 2 

ช่วง หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 กวา้ง 10.00 เมตร (รวมไหลท่าง)  ยาว 

209 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,090 เมตร และช่วงที่ 2 กวา้ง 9 

เมตร (รวมไหลท่าง) ยาว 40.00 เมตร  มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 360 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย สาย 1 1,115,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ 95-005 สายบา้นหว้ยไผ่ หมู่ที่ 4 เชือ่มบา้นแสนสุข หมู่ที่ 4

 บา้นหว้ยไผ่ กวา้ง 6 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร ยาว 3,700 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 22,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 8,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางแคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ 95-009 สายบา้นโนนงาม หมู่ที่ 9 บา้นซ าไคร ้หมู่ที่ 9 บา้น

โนนงาม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,800 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย สาย 1 4,430,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม พรอ้มปรบัปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ.44-001 สายท่าศาลา-บง หมู่ที่ 6

 บา้นท่อน งานผวิทางคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร งานก่อสรา้งท่อเหลีย่ม

คอนกรีตเสริมเหลก็ 2.10X2.10 เมตร ชนิด 2 ช่อง ไม่มมีมุเฉียง ยาว 9 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าศาลา อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย สาย 1 1,450,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลย.ถ. 84-026 (สายบา้นหว้ยลาด-บา้นบง) บา้นหว้ยลาด หมู่ 3 กวา้ง 4 

เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสานตม สาย 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ 83-001 สายบา้นนาโคก - บา้นปากหมาก หมู่ที่ 1 

บา้นนอ้ยนาซ า หมู่ที่ 5 บา้นท่าบุ่ง หมู่ที่ 6,7 บา้นปากหมาก และหมู่ที่ 11

 บา้นศรีสองรกั พื้นที่ด  าเนินการไม่นอ้ยกวา่ 40,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สาย 1 9,984,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ024-001 สายถนนพพิฒันส์พงุเขต หมู่ที่ 3 บา้นบุง

ผกักา้ม กวา้ง 9.5 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 4,067 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ สาย 1 2,016,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ 024-001 สายถนนภูมวิถิ ีหมู่ที่ 6 บา้นนาหลกั กวา้ง 

14 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

14,420 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สาย 1 6,947,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ.88-002 (สายหมากแขง้-กกกอก) หมู่ที่ 8 บา้นกกกอก หมู่

ที่ 9 บา้นหมากแขง้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,234 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 

เมตร หรือมพี ้นืที่ไม่นอ้ยกวา่ 25,404 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 5,995,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ.88-001 (สายบา้นน า้จนัทร-์วนอทุยานน า้จนัท)ร ์หมู่ที่ 4 

บา้นน า้จนัทร ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงิ้ว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สาย 1 2,158,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ลย.ถ.61-013 (สายซอย 1 - ซอย 2) หมู่ที่ 2 บา้นเหลา่ใหญ่ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย สาย 1 3,639,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ลยถ.61-017 (สาย ซอย 1 - ซอย 4) หมู่ที่ 3 บา้นผาหวาย จ านวน 2 ช่วง

 กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 1,360 เมตร มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 5,940 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปวนพ ุอ าเภอ สาย 1 3,749,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บา้นปากยาง 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.03 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

น า้แคม อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย สาย 1 1,079,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหว้ยขนั

 หมู่ที่ 4 บา้นแก่งม่วง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาโดยเฉลีย่ 

0.15 เมตร พรอ้มวสัดุคดัเลอืกไหลท่างขา้งละ 0.00-0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลอาฮ ีอ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย สาย 1 2,936,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหว้ยกลมใต ้

(ซอย6/3) หมู่ที่ 1 บา้นเชยีงกลม กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 

0.15 เมตร เทศบาลต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย สาย 1 7,632,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เชือ่มระหวา่งหมู่บา้น 

บา้นเพิม่ผล หมู่ที่ 8 - บา้นผาสวรรค ์หมู่ที่ 3 จ านวน 2 ช่วง ยาวรวม 

703 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,225 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นเพิม่ อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย สาย 1 1,465,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายบา้นนาคูณ - 

บา้นปลาบ่า) หมู่ที่ 3 บา้นนาคูณ กวา้ง 5 เมตร ยาวเฉลีย่ 3,400 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร เทศบาลต าบลร่องจกิ อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย สาย 1 9,760,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายไร่นางแปลง-ไร่

นางเสวยีน) บา้นถ า้มูล หมู่ 4 กวา้ง 4 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย สาย 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแกว้เกา้-นาแม่ลื้อ

 หมู่ที่ 2 บา้นหนองเสอืคราง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,100 มตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00-0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั สาย 1 2,153,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายโคกกรุง หมู่ที่ 4

 บา้นแก่งศรีภูม ิต าบลแก่งศรีภูม ิกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย สาย 1 3,946,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายหว้ยปูน - 

วนอทุยานภูผาลอ้ม หมู่ที่ 8 ต าบลน า้สวย กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,400 

เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สาย 1 3,560,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งและเสริมผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายบา้นไร่ม่วง) หมู่ที่ 1 บา้นไร่ม่วง 

จ านวน 2 ช่วง ยาวรวม 500 เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้หมาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สาย 1 842,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง สายเจริญรฐั (ช่วงนาอาน-ฟาก

นา) หมูที่ 6 และหมู่ที่ 4 บา้นนาอานและบา้นฟากเลย กวา้ง 5-7 เมตร 

ยาว 1,138 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย สาย 1 4,445,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต เชือ่มต่อ

ระหวา่งหมู่บา้น (สายบา้นนาแขม-หว้ยทราย) หมู่ที่ 7,3 บา้นนาแขม-หว้ย

ทราย กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,425 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแขม อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต (สาย 

ลย.3177 บา้นศรีประทุม - บา้นลาด) หมู่ที่ 14 บา้นศรีประทุม - หมู่ที่ 7 

บา้นลาด กวา้ง 8 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 28,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขมิ้น อ าเภอ สาย 1 9,890,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายบา้นสงเปือย หมู่ที่ 7 - บา้นผากลางดง หมู่ที่ 8 ต าบลธาตุ อ าเภอ

เชยีงคาน กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 3,445 เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาย 1 9,860,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายเขา้น า้ตกแก่งสองคอน หมู่ที่ 14 บา้นหวันายูง กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,950 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร เทศบาลต าบลศรีสองรกั อ าเภอด่าน สาย 1 6,622,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายบา้นนาทุ่ม - นาหวา้ หมู่ที่ 11 บา้นนาทุ่ม, หมู่ที่ 10 บา้นนาสเีทยีน 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 1.50 เมตร เทศบาลต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สาย 1 9,895,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผวิลาดยางแบบ เคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ลย.ถ.12-0003 สายบา้นหนองเป็ดก่า - บา้นร่มเยน็ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,900 เมตร  เทศบาลต าบลนาดอกค า อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย สาย 1 9,660,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต  รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย-ถ.14-002  สายภูกระแต - หนองบอน (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4 

และหมู่ที่ 16 บา้นขอนแก่นและบา้นขอนแก่นสามคัคี  กวา้ง 6 เมตร ยาว

 3,006 เมตร หนา 0.04 เมตร  เทศบาลต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย สาย 1 6,170,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ลย.ถ. 21-006 (สายบา้นเอราวณั หมู่ 10 - บา้นซ าทอง หมู่ 11)  กวา้ง 7 

เมตร ยาว 1,000 เมตร เทศบาลต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั สาย 1 2,880,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ.84-003 (สายแยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข

 2250 บา้นหว้ยทรายค า - บา้นบุ่งกกตาล) บา้นหว้ยทรายค า หมู่ที่ 7 - 

บา้นบุ่งกกตาล หมู่ที่ 6 ช่วง กม. 0+000 ถงึ กม.ที่ 1+300 กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร  ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร  เทศบาล

ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สาย 1 5,770,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ลย.ถ. 26-015 (สายบา้นวงัประทุม – เหลา่ใหญ่) บา้นวงัประทุม หมู่ที่ 9 

 จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1.056 เมตร หนา 0.05 เมตร

 ช่วงที่ 2 กวา้ง 8 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.05 เมตร  มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 7,952 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั สาย 1 3,919,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ.31-002 (สายบา้นนาหลวง - เชงิภูหลวง) บา้นยาง

เดี่ยวหมู่ที่ 10 จ านวน 2 ช่วง กวา้ง 8 เมตร  ยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ 582 

เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร  หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,816 ตาราง

เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สาย 1 1,993,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ลย.ถ43-002 สายบา้นยาง - บา้นวงัขาม (กม.0+000-1+528) กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,528 เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่ สาย 1 4,470,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนหนิคลกุ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ลย.ถ 55-008 (สายบา้นลายเหนือ - บา้นชมเจริญ) บา้นลายเหนือ หมู่ที่ 

11 งานลูกรงัรองพื้นทาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 8,050 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตร งานบดอดัแน่นและลงหนิคลกุ กวา้ง 4 เมตร ยาว 8,050 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย สาย 1 3,344,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการซอ่มสรา้งผวิทางลาดยาง รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลย.ถ. 63-004 สายบา้นกลาง - สามแยกนาจาน/บา้นท่าดหีม)ี  

หมู่ที่ 8 บา้นกลาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเลีย่ 0.04 ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากตม อ าเภอ สาย 1 5,792,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแชมถนนลูกรงั  รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ.

78-001 (สายบา้นโคกหนองแหว้ - บา้นหว้ยสม้ป่อย)  หมู่ที่ 3 บา้นโคก

หนองแหว้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,800 เมตร ผวิจราจรลงวสัดุคดัเลอืกหนา

เฉลีย่ 0.15 เมตร พรอ้มบดทบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเลยวงัไสย ์ สาย 1 1,044,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลย.ถ90-004 สายหว้ยหาม หมู่ที่ 4 บา้นขอนแก่น กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอื สาย 1 5,036,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เชือ่ต่อระหวา่งหมู่บา้น

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ96-004 (สายบา้นหว้ยสเีสยีด - บา้นวงัเดอืน

หา้) หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยสเีสยีดและหมู่ที่ 4 บา้นวงัเดอืนหา้ กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสเีสยีด สาย 1 5,262,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต  

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ.84-003 (สายแยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข

 2250 บา้นหว้ยทรายค า - บา้นบุ่งกกตาล) บา้นหว้ยทรายค า หมู่ที่ 7 - 

บา้นบุ่งกกตาล หมู่ที่ 6 ช่วง กม. 0+000 ถงึ กม.ที่ 1+300 ผวิจราจรกวา้ง

 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร 

เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สาย 1 5,770,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง ผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลย.ถ.84-007 สายโนนสวา่งวงัม่วง หมู่ที่ 3 บา้น

โนนสวา่ง จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,920 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สาย 1 8,554,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนเสริมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นแสนส าราญ ต าบลจอมศรี จ านวน 2 

ช่วง หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,144 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลจอมศรี อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย สาย 1 1,964,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนภายในหมู่บา้น เสริมผวิพารา

แอสฟสัตต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นแสนส าราญ ต าบลจอมศรี ช่วงที่ 1 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 518 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 2,072 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 518 เมตร หนาเฉลีย่

 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,072 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร สาย 1 1,964,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต  บา้น

ใหม่ศาลาเฟือง - บา้นผามมุ หมู่ที่ 5 บา้นใหม่ศาลาเฟือง ต าบลนาซา่ว 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย สาย 1 2,697,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัต์

คอนกรีต สายบา้นน า้พงุ หมู่ที่ 3 ต าบลโป่ง - บา้นตาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 

ต าบลอปิุ่ ม กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,280 เมตร พรอ้มไหลท่างขา้งละ 1.00

 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 18,240 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร สาย 1 9,965,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฉาบผวิทางลาดยางพาราสเลอรีซลี

ถนนลูกรงัเพือ่การเกษตรสายน า้พอง - แสนสุข เขา้สู่แหลง่ท่องเที่ยวหว้ย

ลาด หมู่ที่ 12 ต าบลศรีฐาน ถนนที่มยีางธรรมชาติเป็นส่วนผสม กวา้ง 5 

เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย สาย 1 2,926,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฉาบผวิทางลาดยางพาราสเลอรีซลี

ถนนลูกรงัเพือ่การเกษตรสายทานตะวนั - วดัป่าภูรงั (ถ า้ฝ่ามอืแดง) หมู่ที่

 11 ต าบลศรีฐาน กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอภู สาย 1 2,926,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

ทางเขา้หมู่บา้น ก าพี้ (ถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข 2115) - บา้นก าพี้

 หมู่ที่ 3 บา้นก าพี้ ต าบลกกดู่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สาย 1 4,723,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบ ารุงผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายทางหนา้อบจ.เลย หมู่ที่ 3 บา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สาย 1 1,218,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบ ารุงผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายฟากเลย - นาบอน หมู่ที่ 11 ต าบลชยัพฤกษ ์กวา้ง 500 เมตร ยาว 

800 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สาย 1 1,196,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิลาดยางระหวา่งหมู่บา้น (สายบา้นนา

แขม-กกดู่) หมู่ที่ 1 บา้นนาแขม ต าบลนาแขม กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,425 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,550 ตารางเมตร ไหล่

ทางขา้งละ 1.00 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแขม อ าเภอเมอืงเลย สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สาย ลย.ถ.32-005 บา้นศรีประทุม หมู่ที่ 14 - บา้นลาด หมู่ที่ 7 ต าบล

โคกขมิ้น กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร ระยะทาง 3.400 

กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สาย 1 9,820,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต 

สายหว้ยป่าน - นาอ่างค า หมู่ที่ 1 ต าบลผาสามยอด กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย สาย 1 2,799,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัตต์ิกคอนก

รีต สายหว้ยสวรรค ์- โคกสงา่ หมู่ที่ 8 ต าบลผาสามยอด กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย สาย 1 5,598,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 31,231,400                

งบอดุหนุน 31,231,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,231,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 31,231,400                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,189,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนนอดุม องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแท่นศิลาอาสน ์องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองอมุลวั องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,880,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาซา่ว องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสเีสยีด 

(นามูลตุ่น) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสเีสยีด อ าเภอภูหลวง หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนสวรรค ์องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมฌัชมิาราม เทศบาลต าบลผา

อนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 15,161,500                   
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

หนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูหอ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมหาธาตุ เทศบาลต าบลเชยีง

คาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์ชมุ บา้นนนาโคด องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

คนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคนั อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 20,319,700                

งบอดุหนุน 20,319,700                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,319,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 20,319,700                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนบา้นฟากนา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลย หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

โรงเรียนอนุบาลต าบลอาฮ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาฮ ีอ าเภอท่าลี ่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนบา้นติดต่อ เทศบาลต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 23,819,000                

งบอดุหนุน 23,819,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,819,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 23,819,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหว้ยซวก 

หมู่ที่ 4 ต าบลบุฮม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน แห่ง 1 1,515,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นคกเลา

เหนือ-คกเลาใต ้หมู่ที่ 2,3ต าบลบุฮม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุฮม แห่ง 1 1,235,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหว้ยโตก 

หมู่ที่ 1 ต าบลนาโป่ง เทศบาลต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 683,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโพนค่าย 

หมู่ที่ 6 ต าบลนาออ้ เทศบาลต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 9,320,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าขา้ม-

โพนสวา่ง แม่น า้เลย หมู่ที่ 6 ต าบลชยัพฤกษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 688,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสามแยก 

หมู่ที่ 6 ต าบลเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย แห่ง 1 2,238,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าบุ่ง หมู่ที่

 5 ต าบลศรีสองรกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย แห่ง 1 4,565,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัเดื่อ หมู่

ที่ 4 ต าบลปากปวน เทศบาลต าบลปากปวน อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 584,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นตาขา่ย 

หมู่ที่ 2 ต าบลปากปวน เทศบาลต าบลปากปวน อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,991,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,596,800                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,596,800                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,197,200                 

งบลงทนุ 1,197,200                 

ครุภณัฑ์ 649,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 649,600                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง

 อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 61,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 11 398,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 40,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 547,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 547,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอภู

กระดงึ ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 136,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอ

หนองหนิ ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่อ าเภอด่านซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 281,600                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 399,600                   

งบลงทนุ 399,600                   

ครุภณัฑ์ 399,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 399,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบล

กดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 11 99,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 7 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 7 26,600                        

กระทรวงยตุธิรรม 7,988,700                 

กรมคุมประพฤติ 15,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 15,800                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 15,800                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 15,800                     

งบลงทนุ 15,800                     

ครุภณัฑ์ 15,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง

 อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 15,800                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 106,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 106,100                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 106,100                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 106,100                   

งบลงทนุ 106,100                   

ครุภณัฑ์ 106,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 48,600                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั เครื่อง 1 57,500                        

กรมราชทณัฑ์ 7,866,800                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 6,859,600                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,859,600                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,859,600                 

งบลงทนุ 6,859,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,859,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,437,500                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ เรือนจ าจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 4,437,500                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,422,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

เลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,422,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,007,200                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 1,007,200                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 1,007,200                 

งบลงทนุ 1,007,200                 

ครุภณัฑ์ 1,007,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 940,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊สแตนเลสขาพบัพรอ้มเกา้อี้สแตนเลสหวัโลน้ เรือนจ า

จงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 50 940,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 67,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ เรือนจ าจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 14 67,200                        

กระทรวงแรงงำน 6,791,100                 

กรมการจดัหางาน 1,380,100                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

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

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 994,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 994,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 994,000                   

งบลงทนุ 994,000                   

ครุภณัฑ์ 994,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานจดัหางานจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอ เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัเลย  ต าบลกดุ

ป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 77,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 20,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 20,500                     

งบด าเนินงาน 20,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 4,337,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,337,600                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 4,337,600                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 3,801,600                 
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งบลงทนุ 3,801,600                 

ครุภณัฑ์ 3,801,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,801,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิ ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 300 แอมป์  

ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสอบการรัว่แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลน า้สวย 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพลาสม่า ขนาด 100 แอมป์  ต าบลน า้สวย 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าระบบเป็นสุญญากาศแบบ 2 ชัน้ (แบบฉุด

โดยตรง) ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกอเิลก็ทรอนิกสย์านยนต ์ ต าบลน า้สวย อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืงานท่อเครื่องท าความเยน็ ต าบลน า้สวย อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความดนัสารท าความเยน็  ต าบลน า้สวย 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตด์เีซลระบบฉีดเชื้อเพลงิแบบคอมมอนเรล  

ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตด์เีซลเลก็ 1 สูบ  ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย

 จงัหวดัเลย เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความตึงสายพาน  ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย

 จงัหวดัเลย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและวเิคราะหเ์ครื่องยนตแ์บบมอืถอื  ต าบลน า้

สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่างท าความเยน็ ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย

 จงัหวดัเลย ชดุ 3 345,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่างพื้นฐานช่างท าความเยน็  ต าบลน า้สวย 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 3 360,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดลูกหมาก ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุบานแฟรท์่อทองแดง R-410a  ต าบลน า้สวย อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือ

แขวน ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลน า้สวย อ าเภอ ชดุ 4 128,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั แบบ

อนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลน า้สวย

 อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 76,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลน า้สวย 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 3 87,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี/ชัว่โมง( พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลน า้สวย 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั แบบ

อนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 9,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลน า้สวย 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสาธติระบบท าความเยน็และปรบัอากาศ  ต าบลน า้สวย

 อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 198,000                      
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รายการระดบัที1่: แท่นถอดประกอบเครื่องยนต ์ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืง

เลย จงัหวดัเลย แท่น 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: แผงปฏบิตัิงานวงจรไฟฟ้ารถยนต ์ต าบลน า้สวย อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 190,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 536,000                   

งบลงทนุ 536,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 536,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 536,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสภีายนอก-ภายในอาคารโรงฝึกงาน 4 อาคาร 

ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 536,000                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,073,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,073,400                 

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 1,073,400                 

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอ คนั 1 991,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 82,400                     

งบลงทนุ 82,400                     

ครุภณัฑ์ 82,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 82,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 32,400                        

กระทรวงวฒันธรรม 7,638,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 373,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 373,900                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 373,900                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 231,700                   

งบลงทนุ 231,700                   

ครุภณัฑ์ 231,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 206,700                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเลย  

ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตู ้ 4 22,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

เลย  ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

เลย  ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 5 162,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเลย  ต าบล

เมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 25,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 142,200                   

งบลงทนุ 142,200                   

ครุภณัฑ์ 142,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 142,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัเลย  ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 4 79,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเลย  ต าบล

เมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเลย  ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย เครื่อง 1 18,000                        

กรมศิลปากร 7,265,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 7,265,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 7,265,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 7,265,000                 

งบลงทนุ 7,265,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,265,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,265,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาวหิารวดัโพธิ์ชยันาพงึ ต าบลนาพงึ 

อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 7,265,000                    

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,465,961,114            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 259,605,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 912,800                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 912,800                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 912,800                   

งบรายจ่ายอื่น 912,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 912,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 38,834,300                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 38,834,300                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 12,949,100                

งบอดุหนุน 12,949,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,949,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 6,561,100                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 6,388,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 25,885,200                

งบอดุหนุน 25,885,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,885,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 12,485,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 13,400,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 672,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 672,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 672,000                   

งบรายจ่ายอื่น 672,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 672,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 214,094,100              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 214,094,100              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 31,098,400                

งบอดุหนุน 31,098,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 31,098,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 4,988,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 5,129,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 20,980,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 182,995,700              

งบอดุหนุน 182,995,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 182,995,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 158,400,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 8,014,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,769,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 4,558,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 7,253,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,092,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 3,763,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 3,763,500                 

งบลงทนุ 3,763,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย 

ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย 

ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย 

ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบล

กดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 8,500                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย 

ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบล

กดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย 

จงัหวดัเลย 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบลกดุ

ป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืง

เลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย 

จงัหวดัเลย

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบล

กดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณลานจอดรถส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

เลย   ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณหลงัคาอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

เลย   ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย

   ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งผูบ้ริหารอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

เลย   ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งรบัรองอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย

   ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย รายการ 1 500,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย 

ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 535,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 535,000                   

งบลงทนุ 535,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 535,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 535,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหลงัคาและฝ้าเพดาน สรา้งถนน คสล.

 หอ้งสมดุประชาชนอ าเภอวงัสะพงุ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอท่าลี ่ต าบลท่าลี่

 อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 103,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 724,211,314              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,698,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,698,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,698,154                 

งบด าเนินงาน 1,698,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,698,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,698,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,800,600                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,800,600                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,800,600                 

งบลงทนุ 1,800,600                 

ครุภณัฑ์ 1,800,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสนัติ

วทิยาสรรพ ์ต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนหนองหนิ

วทิยาคม ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย หอ้ง 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนภูเรือ

วทิยา ต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 531,255,100              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 526,246,700              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 526,246,700              

งบอดุหนุน 526,246,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 526,246,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 90113 526,246,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 90113 71,595,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 90113 35,084,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 90113 36,943,300                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 90113 61,897,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 90113 320,726,100                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 5,008,400                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 3,308,400                 

งบลงทนุ 3,308,400                 

ครุภณัฑ์ 1,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นน า้ภู ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาดนิด า ต าบลนาดนิด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาสสีลากกนิแบ่งสงเคราะหท์ี่ 59 ต าบลจอมศรี อ าเภอเชยีงคาน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยพชิยั ต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าสวรรค ์ต าบลท่าสวรรค ์อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเขาแกว้วทิยาสรรพ ์ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,908,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,908,400                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นน า้ภู ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาดนิด า ต าบลนาดนิด า อ าเภอเมอืงเลย แห่ง 1 249,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาสสีลากกนิแบ่งสงเคราะหท์ี่ 59 ต าบล

จอมศรี อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยพชิยั ต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม แห่ง 1 249,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่าสวรรค ์ต าบลท่าสวรรค ์อ าเภอนาดว้ง แห่ง 1 249,800                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเขาแกว้วทิยาสรรพ ์ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีง

คาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 360,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 1,700,000                 

งบลงทนุ 1,700,000                 

ครุภณัฑ์ 1,700,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลาบ่า ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเปิบ ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่โทน ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเหลก็ ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตูบโกบ ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดคอ้ ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นก าพี้ ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหวาย ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกกทอง ต าบลกกทอง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขา้ม ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลนาดนิด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนาทราย ต าบลนาดนิด า อ าเภอเมอืงเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอนแก่นหนองบอน ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโตก ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกกชมุแสง ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าขา้วหลาม ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพน ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นนาออ้ ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะนาว ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลง่ควาย ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ทาม ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแคน ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองดอกบวั ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนมโนบุเรศรบ ารุงการ ต าบลน า้หมาน อ าเภอเมอืงเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยลวงไซ ต าบลน า้หมาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยสเีสยีด ต าบลน า้หมาน อ าเภอเมอืงเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสา้น ต าบลน า้หมาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นก าเนิดเพชร ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากหมาก ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโป่งท่าวงัแคน ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนป่าแดง ต าบลเสี้ยว อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสี้ยว ต าบลเสี้ยว อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้คิว ต าบลเสี้ยว อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูสวรรค ์ต าบลเสี้ยว อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอไร่ใหญ่ ต าบลเสี้ยว อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้สวยภกัด ีต าบลท่าสะอาด อ าเภอนาดว้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกว้เมธ ีต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาป่าหนาด ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดซอ้ ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าบม ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเบน ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิต ัง้ ต าบลจอมศรี อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสนส าราญ ต าบลจอมศรี อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผากลางดง ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหนิซาน า้ออ้มพรหมมานุสรณ์ ต าบลธาตุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยพอด ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาพอด ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพน ต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งมี้ ต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอมุงุ ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคกเลา ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคกงิ้ว ต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าดหีม ีต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนภริมยภ์กัดบีา้นหว้ยสดีา ต าบลหาดทรายขาว อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดทรายขาวผามมุ ต าบลหาดทรายขาว อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชมนอ้ย ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยนา ต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยผกักูด ต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจกัรพงษบ์า้นหว้ยเทยีน ต าบลปากชม อ าเภอปากชม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดเบี้ย ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคกไผ่ ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลงิ ต าบลหว้ยบ่อซนื อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากเนียม ต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากปดั ต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดคมัภรี ์ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากม ัง่หว้ยทบัชา้ง ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโม ้ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคกเวา้ ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องไผ่ ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวกอ่าง ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไค ้ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขาม ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้กระโทม ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยดา้ย ต าบลน า้แคม อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเดื่อ ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ม ีต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบง ต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอนแก่น ต าบลหนองผอื อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลหนองผอื อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปกติ ต าบลอาฮ ีอ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากระเซง็ ต าบลอาฮ ีอ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 187,785,460              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,348,080                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,348,080                 

งบลงทนุ 2,348,080                 

ครุภณัฑ์ 2,348,080                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,348,080                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยพอด ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผาพอด ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพน ต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้หมนั ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 10 14,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กกจาน ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกงาม ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบุญ

ลกัษณ์อปุถมัภ ์ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยาง ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 47 69,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เหลา่กอหก ต าบลเหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ชมนอ้ย ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เลงิ ต าบลหว้ยบ่อซนื อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ ต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซ ากกคอ้ ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซ าไฮ ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองตูมท่ายาง ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาโก ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แก่งเกลี้ยง ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกศรีเจริญ ต าบลเลยวงัไสย ์อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กกดู่ ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กกดู่ ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าขา้วหลาม ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นนาออ้ ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าบง ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองขาม ต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนน ต าบลผานอัย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตาดขา่ ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยเป้าเหนือ ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนผา

นางผาเกิ้ง ต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 8 11,840                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โป่งศรีโทน ต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสงเปือย ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 11 657,800                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นผาแบ่น ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกกจาน ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโป่งช ีต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตาดเสี้ยว ต าบลอปิุ่ ม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าสวรรค ์ต าบลท่าสวรรค ์อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นท่าสะอาด ต าบลท่าสะอาด อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาคอ้ ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนป่าซาง ต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยสม้ ต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแก่งศรีภูม ิต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวงัสะพงุ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหมอืงแบ่ง ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไร่ศรีอบุล ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเอราวณั ต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 116,218,580              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 97,262,100                

งบลงทนุ 97,262,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 97,262,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,822,300                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลนาแขม 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

บา้นเชยีงคาน (วจิติรวทิยา) ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย หลงั 1 3,978,000                    

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

ศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนเลยตาดโนนพฒันา ต าบลเลยวงั

ไสย ์อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย หลงั 1 948,100                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นขอนแก่น

โนนสวรรค ์ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นผาสามยอด

 ต าบลทรพัยไ์พวลัย ์อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นท่าชา้งคลอ้งหนองอเีป้ีย 

ต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นวงัยาว 

ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นปลาบ่า 

ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,879,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนบา้นเชยีงกลม ต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม หลงั 1 6,345,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

แหลง่ควาย ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นท่าบม ต าบลเขาแกว้ 

อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนชมุชนบา้น

ปากชม ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย หลงั 1 8,071,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

แก่งปลาปก ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนชมุชนบา้นท่าสะอาด ต าบล

ท่าสะอาด อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบล

ชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 387,800                      

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

กกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นบุฮม ต าบลบุฮม 

อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นอมุงุ ต าบลบุฮม 

อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย หลงั 1 640,500                      

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

นาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย หลงั 1 393,000                      

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

โคกใหญ่ อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนบา้นผานกเคา้ ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนกกขา่ ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นไร่ศรีอบุล ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นลาด ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลผา

สามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโคกมน ต าบลผานอ้ย 

อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาดอกไม ้

มติรภาพที่ 120ฯ ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแก่งศรีภูม ิต าบล

แก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบล

โนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย หลงั 1 387,800                      

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

บา้นโป่งช ีต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นน า้หมนั ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นวงั

ยาว ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบุญ

ลกัษณ์อปุถมัภ ์ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นแก่ง

เกลี้ยง ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

โคก ต าบลนามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย หลงั 1 813,400                      

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

เยน็ศิระบา้นหมากแขง้ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นท่าลี ่ต าบลท่าลี ่

อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช 206/26 ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย หลงั 1 4,657,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,012,700                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ท่าสวรรค ์ต าบลท่าสวรรค ์อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาโคก ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาดอกค า ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยพอด ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยสม้ใต ้ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ไร่พวย มติรภาพที่ 18 ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

วงัไหโนนสมบูรณ์ ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แก่งเกลี้ยง ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองหลวง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาลึง่ ต าบลเหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนด่านซา้ย ต าบล

ด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,892,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองดอกบวั ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย แห่ง 1 279,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกระทงิ ต าบลกกทอง อ าเภอเมอืงเลย แห่ง 1 244,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกกดู่ ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 308,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแขม ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 266,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 226,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นโสกวทิยาคาร ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีง แห่ง 1 108,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงเปือย ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคกงิ้ว ต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 397,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวกอ่าง ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย แห่ง 1 152,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยขอบหว้ยเหยีม ต าบลหาดคมัภรี ์อ าเภอปาก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซ าพรา้ว ต าบลบา้นเพิม่ อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนปอแดง ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว แห่ง 1 249,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายาง ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาสามยอด ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ แห่ง 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 123,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยสม้ ต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแก ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาซ าแซง ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั แห่ง 1 351,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหลวงยางเดี่ยว ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้คอ้ ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้จนัทร ์ต าบลหนองงิ้ว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผานอ้ย ต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 127,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมากแขง้กกกอก ต าบลหนองงิ้ว อ าเภอวงัสะพงุ แห่ง 1 58,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาดขา่ ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผานางผาเกิ้ง ต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั แห่ง 1 169,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพองหนีบ ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดั แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ ต าบลท่าชา้งคลอ้ง แห่ง 1 174,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีรกัษา ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าบง ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ใต ้ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ใหญ่ ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัแท่น ต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 308,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลด่านซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย แห่ง 1 163,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกงาม ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนด่านซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทบักี่ ต าบลอปิุม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้เยน็ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดั แห่ง 1 142,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากแดง ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 308,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกกโพธิ์แสนเอี้ยม ต าบลร่องจกิ อ าเภอภูเรือ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งช ีต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 157,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบุญลกัษณ์อปุถมัภ ์ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดั แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปลาบ่า ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 174,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องจกิ ต าบลร่องจกิ อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 329,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งแลน่ ต าบลร่องจกิ อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเจยีง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดั แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งม่วง ต าบลท่าศาลา อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 146,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทุ่ม ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 219,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่กอหก ต าบลเหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคก ต าบลนามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกกสะตี ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 161,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้หมนั ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดั แห่ง 1 174,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลนาพงึ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาลึง่ ต าบลเหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต าบลนามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหวา้นอ้ย ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย แห่ง 1 88,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขามป้อม ต าบลร่องจกิ อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไฮตาก ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตูบคอ้ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดั แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเยน็ศิระบา้นหมากแขง้ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่าน แห่ง 1 337,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,655,200                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโนนปอแดง ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นแก่งศรีภูม ิต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยสม้ ต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นท่าชา้งคลอ้งหนองอเีป้ีย ต าบลท่าชา้งคลอ้ง 

อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นวงักกเดื่อ ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ แห่ง 1 179,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นนาตาดสมสะอาด ต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผา แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นผาขาว ต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย แห่ง 1 122,200                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนเจยีรวนนทอ์ทุศิ 3 ต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดั แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ ต าบลท่าชา้งคลอ้ง 

อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นนามูลตุ่น ต าบลหว้ยสเีสยีด อ าเภอภูหลวง แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นผาสามยอด ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนโนนสวา่งโสกนกไก่นา ต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว แห่ง 1 179,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยทรายค า ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นตาดขา่ ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดั แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองนอ ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นน า้ทบ ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นดงนอ้ยโคกหนองแก ต าบลศรีสงคราม อ าเภอ แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นนาเหมอืดแอ่ ต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นศรีรกัษา ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดั แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโนน ต าบลผานอัย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองตูมท่ายาง ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นเหวอ่ฟากหว้ยกดุตอเรือ ต าบลทรายขาว อ าเภอ

วงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นซ าไฮ ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นน า้ออ้มเลา้ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นซ าบ่าง ต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นบุ่งตาขา่ย ต าบลปากปวน อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั แห่ง 1 179,700                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยเดื่อนอ้ย ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนผานางผาเกิ้ง ต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นนาอเีลศิ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยป่าน ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นซ าบุ่น ต าบลทรพัยไ์พวลัย ์อ าเภอเอราวณั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยหมาก ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นบงึสวรรค ์ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนเลยตาดโนนพฒันา 

ต าบลเลยวงัไสย ์อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,139,200                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

ภูเรือ ต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 693,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนเยน็

ศิระบา้นหมากแขง้ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย แห่ง 1 201,300                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 13,881,380                

งบลงทนุ 13,881,380                

ครุภณัฑ์ 13,881,380                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 82,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นกกดู่ ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นนาเจริญ ต าบลเหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

นาเจริญ ต าบลเหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นไฮตาก ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหวัฝาย ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

ด่านซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,846,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นติ้วนอ้ย ต าบลนา

โป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเพยีซ าพวุทิยา 

ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสูบ ต าบลน า้สวย

 อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นโสกวทิยา

คาร ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหว้ยซวกคกเลาใต ้

ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยอาลยั ต าบล

ชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสงาว ต าบลหว้ย

พชิยั อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบล

โคกใหญ่ อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัแท่น ต าบลผา

นอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกดุแก ต าบลผา

นอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัไหโนนสมบูรณ์

 ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นศรีอบุลพฒันา 

ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไร่พวย มติรภาพ

ที่ 18 ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเลยวงัไสย ์ต าบล

เลยวงัไสย ์อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาตาดสมสะอาด

 ต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาอ่างค า ต าบล

ทรพัยไ์พวลัย ์อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโคกสงา่ ต าบลผา

อนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโป่งศรีโทน ต าบล

เอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโป่งช ีต าบลโป่ง 

อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบุญลกัษณ์อปุถมัภ ์

ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งเทงิ ต าบลโป่ง

 อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนน า้สวยพทิยาสรรพ ์

ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนธาตุพทิยาคม ต าบล

ธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนคอนสาวทิยา ต าบล

เชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพระแกว้อาสาวทิยา 

ต าบลปากหมนั อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวงัทรายขาววทิยา 

ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนผานอ้ยวทิยาคม 

ต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 619,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

ด่านซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบล

ชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นไร่ทาม ต าบลนา

อาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลวงั

ยาว อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองหลวง 

ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นตาดเสี้ยว 

ต าบลอปิุ่ ม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นป่าสะแข ต าบลอิ

ปุ่ ม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแก่งครก ต าบล

กกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นทบักี่ ต าบลอปิุม

 อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นน า้หมนั ต าบล

กกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นกกจาน ต าบล

กกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาซ าแซง ต าบลเขา

หลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 13,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนบา้นกกดู่ ต าบลกกดู่ 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนบา้นโคกงาม ต าบล

โคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเหลา่กอหก 

ต าบลเหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโคก ต าบล

นามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนบา้นนาพงึ

 ต าบลนาพงึ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาเจริญ 

ต าบลเหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนด่าน

ซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ตาดเสี้ยว ต าบลอปิุ่ ม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแก่งแลน่ ต าบล

ร่องจกิ อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเหลา่กอหก ต าบล

เหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนบา้นนาพงึ ต าบล

นาพงึ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกกจาน ต าบลกก

สะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต าบล

นามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,129,200                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นซ าบ่าง ต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นไร่พวย มติรภาพที่ 18 ต าบลตาดขา่ อ าเภอ ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกา้งปลา ต าบลชยัพฤกษ ์อ าเภอเมอืงเลย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนหนองหนิ ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นไร่ศรีอบุล ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นซ ากกคอ้ ต าบลโนน

ปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ใต ้ต าบล

หนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นทบักี่ ต าบลอปิุม 

อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองดอกบวั ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเพิม่ ต าบลบา้นเพิม่ อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย เครื่อง 1 13,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่เหนือ ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตาดขา่ ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสะอาดลายเหนือ ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแก่งครก ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าชา้งคลอ้งหนองอเีป้ีย ต าบลท่าชา้งคลอ้ง 

อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย เครื่อง 2 56,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนปอแดง ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว เครื่อง 3 90,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงักกเดื่อ ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นผานอ้ย ต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหญา้ไซ ต าบลนาดนิด า อ าเภอเมอืงเลย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเชยีงคาน (วจิติรวทิยา) ต าบลเชยีงคาน อ าเภอ

เชยีงคาน จงัหวดัเลย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกขมิ้น ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองนอ ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนด่านซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลด่านซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหญา้ไซ ต าบลนาดนิด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นผานอ้ย ต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นขอนแก่นโนนสวรรค ์ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นวงักกเดื่อ ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นนาดอกไม ้มติรภาพที่ 120ฯ

 ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นซ าไฮ ต าบลผานกเคา้ 

อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นกกบก ต าบลหนองงิ้ว 

อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 17,800                        



87 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนโนนสวา่งโสกนกไก่นา ต าบล

โนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนชมุชนหนองหนิ ต าบลหนองหนิ

 อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นอเีลศิ ต าบลศรีฐาน อ าเภอ

ภูกระดงึ จงัหวดัเลย เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,203,580                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโคกงาม ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เชยีงคาน (วจิติรวทิยา) ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เอราวณั ต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเหมอืงแบ่ง ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแก่งเกลี้ยง ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโคกศรีเจริญ ต าบลเลยวงัไสย ์อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนน

สมบูรณ์โปร่งสุวรรณ ต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่

เหนือ ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นผา

หวาย ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้ทบ 

ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สะอาดลายเหนือ ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นภู

สวรรค ์ต าบลเสี้ยว อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปากป

วน ต าบลปากปวน อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 53 83,740                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาโก

 ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 52 82,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัม่วง

 ต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแก่ง

ศรีภูม ิต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

หลวงยางเดี่ยว ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 52 82,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 50 79,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่ศรี

อบุล ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนายาง

 ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ตูม ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

เดื่อโคกสวา่ง ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ตูมท่ายาง ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพอง

หนีบ ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

เป้าเหนือ ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หมากแกว้ ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ไผ่ใต ้ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

ออ้มเลา้ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ป่าน ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หมาก ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหวอ่

ฟากหว้ยกดุตอเรือ ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

เดื่อนอ้ย ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาอี

เลศิ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

จนัทร ์ต าบลหนองงิ้ว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผา

ฆอ้ง ต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบุญ

ลกัษณ์อปุถมัภ ์ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกก

จาน ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หวาย ต าบลนามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้ม ีต าบลน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไร่ทาม ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 1 65,500                        



89 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยเดื่อโคกสวา่ง ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยเป้าเหนือ ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาซ าแซง ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่

ศรีอบุล ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยไผ่เหนือ ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาดนิด า ต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยป่าน ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ผาหวาย ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นศรี

รกัษา ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่า

สะแข ต าบลอปิุ่ ม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาลึง่ ต าบลเหลา่กอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกมน ต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลด่านซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองบง ต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัยาว ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาเจยีง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาเจยีง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นป่าขา้วหลาม ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสะอาดลายเหนือ ต าบลน า้สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาทอง ต าบลปากหมนั อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,271,860                 

งบลงทนุ 4,271,860                 

ครุภณัฑ์ 4,271,860                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 329,700                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั เครื่อง 8 259,200                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ตู ้ 5 39,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 986,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต

 1 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 18 396,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืง เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอ เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดั เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ต าบลโคก

งาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 6 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ต าบลศรี

สงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ต าบลศรีสงคราม 

อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 6 34,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ต าบลโคกงาม 

อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 46,000                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 48,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ตู ้ 2 18,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 61,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 35,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,845,360                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโป่งช ีต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนด่านซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนบา้น

วงัเลาหวัฝาย ต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บุญลกัษณ์อปุถมัภ ์ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นวงัสะพงุ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองบวั ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนป่าซาง ต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

ผานกเคา้ ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาตาด

สมสะอาด ต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนด่านซา้ย 

ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกกดู่ 

ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ยสม้

 ต าบลหว้ยสม้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นแก่งศรี

ภูม ิต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 37 62,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสวน

หอ้มผางาม ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

แปน ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

ววั ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทบักี่ ต าบลอปิุม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โป่งช ีต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโนนปอแดง ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเพิม่ ต าบลบา้นเพิม่ อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนามูลตุ่น ต าบลหว้ยสเีสยีด อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

ด่านซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นสวนปอ ต าบลแก่งศรี

ภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัไหโนนสมบูรณ์ 

ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นกดุแก ต าบลผานอ้ย 

อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโป่งศรีโทน ต าบล

เอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองตานา ต าบลท่า

ชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลผา

สามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นตาดขา่ ต าบลตาดขา่ อ าเภอ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนด่านซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่าน ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 803,240                   

งบลงทนุ 803,240                   

ครุภณัฑ์ 237,240                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 68,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนร่มเกลา้บา้นชมเจริญ ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนร่มเกลา้บา้นชมเจริญ ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จอ 1 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 169,040                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนร่มเกลา้

บา้นชมเจริญ ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนร่มเกลา้

บา้นชมเจริญ ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย ชดุ 63 105,840                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 566,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 566,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนร่มเกลา้บา้นชมเจริญ ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม แห่ง 1 566,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 42,726,600                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 38,525,200                

งบลงทนุ 38,525,200                

ครุภณัฑ์ 467,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ต าบลนา

อาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 19 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตู ้ 2 11,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 367,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 

ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ต าบลนา

อาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 19 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 16 92,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 3 9,300                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ต าบลนาอาน 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 4 72,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 56,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 19 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 20,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 19 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 35,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,057,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,360,600                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม ต าบล

เอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย หลงั 1 3,450,000                    
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนภูหลวงวทิยา ต าบลภูหอ 

อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา ต าบลนา

อาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 6,822,000                    

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

เชยีงคาน  ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย หลงั 1 7,580,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนท่าลีว่ทิยา  ต าบลท่าลี ่

อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย หลงั 1 10,686,100                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 477,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนเซไล

วทิยาคม ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนเลย

สวา่งวทิยาคม ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนเชยีง

กลมวทิยา ต าบลเชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 720,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระแกว้อาสาวทิยา ต าบลปากหมนั อ าเภอด่านซา้ย แห่ง 1 253,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูเรือวทิยา ต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 1 200,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากชมวทิยา ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเลยสวา่งวทิยาคม ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ แห่ง 1 101,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัโพนงามวทิยา ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย แห่ง 1 50,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,499,400                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ต าบลนา

อาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 807,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 19 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 503,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 188,600                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 4,201,400                 

งบลงทนุ 4,201,400                 

ครุภณัฑ์ 4,201,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,201,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่าลีว่ทิยา 

ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนผาอนิทร์

แปลงวทิยา ต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภออ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนาออ้วทิยา

 ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนผาสามยอด

วทิยาคม ต าบลผาสามยอด อ าเภออ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนาแหว้

วทิยา ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเอราวณั

วทิยาคม ต าบลเอราวณั อ าเภออ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเซไล

วทิยาคม ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 3,450,300                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,149,500                 

งบลงทนุ 1,149,500                 

ครุภณัฑ์ 1,149,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัเลย ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 192,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัเลย ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 192,500                      

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 380,800                   

งบลงทนุ 380,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 380,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 380,800                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง / 32 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

เลย ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 380,800                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,920,000                 

งบอดุหนุน 1,920,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,920,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 10,204,000                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 9,371,600                 

งบลงทนุ 9,371,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,371,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,052,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย หลงั 3 1,485,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารฝึกงาน แบบ 204/27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย หลงั 1 5,421,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,318,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์52 ต าบล

ศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,318,900                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 832,400                   

งบลงทนุ 832,400                   

ครุภณัฑ์ 832,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 511,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 2 114,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์52 ต าบลศรี

สงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 6 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ตัรพลาสติกแบบหนา้เดยีว โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์52 ต าบลศรี

สงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 4 34,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ใบ 10 87,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 24,400                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอ

วงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 267,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ กลอ้ง 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊ โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์52 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 22,000                        

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 12,837,900                

พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 11,157,000                

งบลงทนุ 11,157,000                

ครุภณัฑ์ 2,900,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์พือ่จดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั เลย ต าบลธาตุ ชดุ 1 2,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส่์งเสริมสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนประจ า

โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั เลย ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 900,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,257,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาหอประชมุอเนกประสงคแ์ละอาคาร

โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั เลย ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งพยาบาลและศูนยก์ารเรียนรูท้กัษะชวีติ

นกัเรียนประจ า โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั เลย ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีง แห่ง 1 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,057,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัเรียนประจ า 

โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั เลย ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 2,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการดาราศาสตร ์โรงเรียนจฬุาภรณราช

วทิยาลยั เลย ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยก์ารเรียนรูแ้ละทดสอบภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั เลย ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งศูนยก์ารเรียนรูว้ทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั เลย ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 657,000                      

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 

เลย  ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 1,000,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์  นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬีา 680,900                   

งบลงทนุ 680,900                   

ครุภณัฑ์ 680,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 178,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี โรงเรียนศรีสงครามวทิยา ต าบล

ศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 2 114,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนศรีสงครามวทิยา ต าบลศรีสงคราม 

อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั 16น้ิว (รีโมท) HT-W16R6 โรงเรียนศรี

สงครามวทิยา  ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 40 55,900                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 502,500                      

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั 16 น้ิว(รีโมท)HT-W16R6 

โรงเรียนศรีสงครามวทิยา ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย  ตวั 40 55,900                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า - ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 

น้ิว โรงเรียนศรีสงครามวทิยา ต าบลศรีสงคราม 

อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย จอ 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: บอรด์ปิดประกาศชานออ้ย ขอบอลูมเินียม 

ขนาด 120 x 240 cm. โรงเรียนศรีสงครามวทิยา ต าบลศรีสงคราม อ าเภอ

วงัสะพงุ จงัหวดัเลย ตวั 10 28,500                        

รายการระดบัที1่: บอรด์ปิดประกาศชานออ้ย ขอบอลูมเินียม 

ขนาด 120 x 200 cm. โรงเรียนศรีสงครามวทิยา ต าบลศรีสงคราม อ าเภอ

วงัสะพงุ จงัหวดัเลย ตวั 10 26,600                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เหลก็ MR ก120*ล60 ซม. ชัน้ปรบัระดบัได ้ 

(รบัน า้หนกั 100-150 KG/ชัน้) โรงเรียนศรีสงครามวทิยา ต าบลศรีสงคราม 

อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ตวั 4 25,200                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เหลก็ MD 180W*80D*220H cm (รบัน า้หนกั 

500-700 KG/ชัน้) โรงเรียนศรีสงครามวทิยา ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะ ตวั 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เตาเผาไฟฟ้างานเซรามกิ (ชนิดเปิดดา้นหนา้ )ขนาดภายใน

 47*54*51 ซม. โรงเรียนศรีสงครามวทิยา ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ เครื่อง 2 130,000                      

รายการระดบัที1่: เตาไฟฟ้า ขนาดเลก็ โรงเรียนศรีสงครามวทิยา 

ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้สดงผลงาน โรงเรียนศรีสงครามวทิยา 

ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ตู ้ 4 100,000                      

รายการระดบัที1่: แผงโซลา่เซลล ์Poly310 W 24 V โรงเรียนศรีสงคราม

วทิยา ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 9,300                         
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แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 491,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 491,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 491,000                   

งบด าเนินงาน 491,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 491,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 491,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,181,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,181,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 204,000                   

งบด าเนินงาน 204,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 204,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 937,000                   

งบด าเนินงาน 937,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 937,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 937,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 91,771,600                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 51,653,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 51,653,700                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 43,644,900                

งบอดุหนุน 43,644,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 43,644,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 43,644,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 8,726,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,007,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,926,700                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,144,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 24,840,300                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 8,008,800                 

งบอดุหนุน 8,008,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,008,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 8,008,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 646,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 148,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 290,700                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 306,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 6,616,800                    



99 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 40,117,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 16,448,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 16,448,900                

งบลงทนุ 16,448,900                

ครุภณัฑ์ 3,910,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,910,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์  

วทิยาลยัการอาชพีด่านซา้ย ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิงานพรอ้มเกา้อี ้ วทิยาลยัการอาชพีด่านซา้ย 

ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ชดุ 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการฝึกเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ไฮบริด  

วทิยาลยัการอาชพีวงัสะพงุ ต าบลปากปวน อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 2,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,538,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,538,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

1,088 ตารางเมตร  วทิยาลยัการอาชพีด่านซา้ย ต าบลโคกงาม อ าเภอด่าน หลงั 1 12,538,900                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 23,669,000                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 23,669,000                

งบลงทนุ 23,669,000                

ครุภณัฑ์ 1,936,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,936,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งออกแบบนิเทศศิลป์  วทิยาลยัอาชวีศึกษาเลย

 ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 436,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องกลงึซเีอน็ซพีรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิค

เลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,733,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,733,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 4,000 ตารางเมตร  

วทิยาลยัเทคนิคเลย    ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 21,733,000                   

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 4,822,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,822,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 4,822,000                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 4,822,000                 

งบอดุหนุน 4,822,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,022,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล  วทิยาลยัสงฆเ์ลย ต าบลศรี

สองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยัสงฆเ์ลย 

ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

วทิยาลยัสงฆเ์ลย ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 12 252,000                      

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

 แผ่นต่อนาท ีวทิยาลยัสงฆเ์ลย ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ตัรพลาสติก PVC Card วทิยาลยัสงฆเ์ลย 

ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 30,000                        



100 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: สแกนเนอรส์  าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบ

ที่ 1 วทิยาลยัสงฆเ์ลย ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA วทิยาลยัสงฆเ์ลย 

ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 20 116,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้คดัแยกอเนกประสงค ์วทิยาลยัสงฆเ์ลย ต าบลศรีสอง

รกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชัน้ 500 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้ลิ้นชกัอเนกประสงค ์วทิยาลยัสงฆเ์ลย ต าบลศรีสองรกั

 อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชัน้ 300 200,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงกลางแจง้ วทิยาลยัสงฆเ์ลย ต าบลศรีสองรกั

 อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัอเนกประสงค ์วทิยาลยัสงฆเ์ลย ต าบลศรีสองรกั 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตวั 40 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊อ่านหนงัสอืหอ้งสมดุ วทิยาลยัสงฆเ์ลย ต าบลศรีสอง

รกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตวั 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 วทิยาลยัสงฆเ์ลย ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 10 230,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลพรอ้มฮารด์ดสิก ์วทิยาลยัสงฆเ์ลย 

ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 15,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: โดมอเนกประสงค ์วทิยาลยัสงฆเ์ลย ต าบลศรีสองรกั 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 2,800,000                    

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 2,400,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,400,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2,400,000                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 2,400,000                 

งบอดุหนุน 2,400,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียน วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง ต าบลกดุป่อง 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย หลงั 2 2,400,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 383,150,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 10,000,000                

โครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพ

บคุลากร วจิยั นวตักรรมและเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการตดิตามประเมนิผล 10,000,000                

การพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิส์ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนคุณภาพบุคลากร

ดา้นโลจสิติกส ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและเชือ่มโยงประเทศเพือ่นบา้น 0 10,000,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,530,000                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 680,300                   

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 680,300                   

งบอดุหนุน 680,300                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 680,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 680,300                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 849,700                   

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 849,700                   
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งบอดุหนุน 849,700                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 849,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 0 849,700                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,357,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,119,100                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,119,100                 

งบอดุหนุน 2,119,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,119,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 2,119,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 341,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 169,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 204,100                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 0 282,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 1,121,600                    

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,238,600                

ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,238,600                

งบรายจ่ายอื่น 30,238,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ 0 30,238,600                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 214,477,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 214,477,300              

รายการบคุลากรภาครฐั 214,477,300              

งบบคุลากร 96,257,900                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 84,920,000                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 133 67,103,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งช านาญการพเิศษ 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 95 7,106,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 95 7,106,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 83 6,248,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 83 6,248,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 14 4,010,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 240,700                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 11,337,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 3 1,893,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 33 9,444,900                    

งบด าเนินงาน 12,834,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,834,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 22 3,996,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 22 2,172,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 24 1,824,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 22 4,078,800                    
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รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของขา้ราชการ อตัรา 22 2,254,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 24 1,824,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 14 1,204,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 14 1,204,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 9 604,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 9 604,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 324,000                      

งบอดุหนุน 105,385,400              

เงนิเดอืน 105,385,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 271 105,385,400                 

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิ อตัรา 271 102,966,200                 

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 36 2,419,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 124,785,800              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 41,502,500                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 41,502,500                

งบด าเนินงาน 14,130,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,759,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 85,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 10,674,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 3,370,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 240,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 28,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,101,200                    

งบลงทนุ 27,372,200                

ครุภณัฑ์ 12,860,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,860,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสกิสพ์ื้นฐาน

ทางวทิยาศาสตร ์ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหเ์น้ือสมัผสัของผลติภณัฑ ์ต าบลเมอืง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 2,086,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึขอ้มูล 12 ช่องสญัญาณ ต าบลเมอืง อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 198,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหแ์กส๊ชวีภาพ ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย เครื่อง 1 420,900                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกทกัษะการดูแลทารก  ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย ตวั 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกตรวจการต ัง้ครรภ ์ ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย ตวั 2 196,600                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการดูแลทารกในสภาวะต่างๆ ต าบลเมอืง อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย ตวั 2 53,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา ต าบลเมอืง

 อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ตวั 40 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัอากาศอตัโนมตัิ weather station ต าบล

เมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 696,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารส าหรบัขวดสารเคม ีต าบลเมอืง อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 15,600                        
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รายการระดบัที1่: ชดุการเรียนรูพ้ื้นฐานทางดา้นโภชนาการ ต าบลเมอืง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 1,177,700                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,512,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 991,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารขอ้มูลสารสนเทศ ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืง

เลย จงัหวดัเลย งาน 1 371,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งโภชนาการ 2 อาคารสาขาวชิาอาหารและ

โภชนาการ ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 620,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,520,400                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการออกก าลงั

กาย อาคาร 20 หอ้ง 20702 , 20703 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 1,435,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้นกัศึกษาอาคารศูนยภ์าษาและ

คอมพวิเตอร ์ช ัน้ 1,2 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 834,900                      

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงสตัวแ์บบปลอ่ยแปลงเกษตรอนิทรียต์ามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร 

ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 5,190,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ต าบลเมอืง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 4,159,300                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 81,783,300                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 81,783,300                

งบด าเนินงาน 9,660,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,047,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 274,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,773,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,612,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 159,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 19,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,434,200                    

งบลงทนุ 71,123,300                

ครุภณัฑ์ 14,011,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,011,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องพบัผนึกซองอตัโนมตัิ ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย 

จงัหวดัเลย เครื่อง 1 347,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยมืหนงัสอือตัโนมตัิ ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย เครื่อง 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งฝึกปฎบิตัิการบริหารงานส านกังานและ

ฝึกปฎบิตัการศูนยข์อ้มูลธุรกจิ ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 1,195,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุการเรียนรูด้า้นปฏบิตัิการเคม ีต าบลเมอืง อ าเภอเมอืง

เลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสาร ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยไรส้ายส าหรบัโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยั

ราชภฏัเลย ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ระบบ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งฝึกปฎบิตัิการโรงแรม ต าบลเมอืง อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 351,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมชินิดอนิฟราเรด IR thermometer 

ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องรีดดนิเหนียวพรอ้มถงัผสม ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืง

เลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 356,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระกอบการเรียนการสอนสาขาวชิาดจิติอล

อารต์ ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 5 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊อาหารไฟเบอรก์ลาสพรอ้มที่น ัง่ ต าบลเมอืง อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย ชดุ 100 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,112,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,200,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการทางการเกษตร ต าบลเมอืง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 18,200,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 18,700,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบไฟฟ้าส่องสวา่งสนามฟตุบอล ต าบลเมอืง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 18,700,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,344,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้นกัศึกษาและหอ้งน า้อาจารยอ์าคาร 1, 2, 3

  ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ศูนยป์ฏบิตัิธรรมพธุทยาน ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย งาน 1 4,244,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,102,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพีดา้นธุรกจิ ต าบล

เมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพพิธิภณัฑศิ์ลปวฒันธรรมจงัหวดัเลย 

ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 102,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,665,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งฝึกปฏบิตัิการวชิาการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 1,170,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้ง 19206 ,19207 เป็นหอ้งสมดุคณะวทิยาการ

จดัการ ตึก 19 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย งาน 1 495,300                      

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: ต่อเติมหลงัคาอาคารกฬีาทางน า้ ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืง

เลย จงัหวดัเลย งาน 1 4,100,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 1,000,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 500,000                   

 เผยแพร่ความรู ้บริการวชิาการ และประชาสมัพนัธ์ 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก 0 500,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 1,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,000,000                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 120,759,900               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 97,006,100                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 66,608,300                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 1,223,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 1,223,000                 

งบลงทนุ 1,223,000                 
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ครุภณัฑ์ 1,223,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,223,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชนสุขศาลา ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกงาม ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสุขศาลา ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกงาม ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยป่าน ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งศีโทน ต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติหนองหนิ ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชนสุข

ศาลา ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโคกงาม ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหว้ยป่าน ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งศีโทน ต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หว้ยป่าน ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โป่งศีโทน ต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ย

ป่าน ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งศี

โทน ต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย หมอ้ 1 54,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 65,385,300                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 65,385,300                

งบลงทนุ 65,385,300                

ครุภณัฑ์ 6,230,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,230,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลวงัสะพงุ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะ

พงุ จงัหวดัเลย ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลวงัสะพงุ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิ โรงพยาบาลวงัสะ

พงุ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจเน้ือเยือ่ปากมดลูก โรงพยาบาลวงัสะพงุ 

ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่แบบคมชดัสูง โรงพยาบาลวงัสะ

พงุ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ชดุ 1 1,400,000                    
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รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดั

พรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลวงัสะพงุ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอ ชดุ 1 2,400,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,155,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,318,800                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงับอน ต าบลอปิุ่ ม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหว้ยอาลยั ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 40,166,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหตุ - ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 1,362 ตารางเมตร โรงพยาบาลวงัสะพงุ ต าบลวงัสะพงุ 

อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย หลงั 1 24,373,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ (รวมชัน้ใตถ้นุโลง่) เป็นอาคาร

 คสล. 5 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,736 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชยีงคาน

 ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย หลงั 1 15,793,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,670,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารจอดรถ 10 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 16,670,400                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 23,009,000                

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 23,009,000                

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 23,009,000                

งบด าเนินงาน 9,429,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,429,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 162,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 1,267,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 8,000,000                    

งบลงทนุ 13,580,000                

ครุภณัฑ์ 13,580,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,880,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนาดว้ง ต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเชยีงคาน ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลปากชม ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลท่าลี ่ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุพระราชด่านซา้ย ต าบลหนองบวั 

อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลภูเรือ ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนาแหว้ ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลวงัสะพงุ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลภูหลวง ต าบลหนองคนั อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลภูกระดงึ ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเอราวณั ต าบลเอราวณั อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลผาขาว ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลหนองหนิ ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 700,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอ

เมอืงเลย จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลนาดว้ง ต าบลนาดว้ง อ าเภอ

นาดว้ง จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลเชยีงคาน ต าบลเชยีงคาน 

อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลปากชม ต าบลปากชม อ าเภอ

ปากชม จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลท่าลี ่ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลภูเรือ ต าบลหนองบวั อ าเภอ

ภูเรือ จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลนาแหว้ ต าบลนาแหว้ อ าเภอ

นาแหว้ จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุพระราชด่าน

ซา้ย ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลวงัสะพงุ ต าบลวงัสะพงุ 

อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลภูหลวง ต าบลหนองคนั 

อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลภูกระดงึ ต าบลภูกระดงึ 

อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลเอราวณั ต าบลเอราวณั 

อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลผาขาว ต าบลโนนปอแดง 

อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลหนองหนิ ต าบลหนองหนิ 

อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,388,800                 
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นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 7,388,800                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 7,388,800                 

งบลงทนุ 7,388,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,388,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,166,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าลี ่

ต าบลท่าลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย หลงั 1 3,583,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอภูหลวง 

ต าบลหนองคนั อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย หลงั 1 3,583,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 222,000                      

รายการระดบัที1่: ที่จอดรถ กวา้ง 6 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ 120 ตาราง

เมตร จอดรถได ้8 คนั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาดว้ง ต าบลนาดว้ง 

อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย รายการ 1 222,000                      

กรมควบคุมโรค 526,100                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 17,900                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 17,900                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 17,900                     

งบลงทนุ 17,900                     

ครุภณัฑ์ 17,900                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,900                         

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนเชยีงคาน 

ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 8,900                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนท่าลี ่ต าบลอาฮ ีอ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนเชยีงคาน ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 508,200                   

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 508,200                   

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 508,200                   

งบลงทนุ 508,200                   

ครุภณัฑ์ 508,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 508,200                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัเจา้หนา้ที่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่ง

ประเทศพรมแดนเชยีงคาน ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ตวั 1 3,500                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แถวนัง่รอ 4 ที่น ัง่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่ง

ประเทศ พรมแดนเชยีงคาน ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ชดุ 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: ตูค้อนเทนเนอรอ์าคารส านกังาน ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหวา่งประเทศ พรมแดนเชยีงคาน ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดั ตู ้ 1 497,700                      

กรมสุขภาพจติ 23,227,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 23,227,700                
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ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 23,227,700                

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 494,000                   

งบลงทนุ 494,000                   

ครุภณัฑ์ 494,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 494,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  โรงพยาบาลจติเวชเลยราชนครินทร ์ต าบลนาอาน อ าเภอ เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 2 โรงพยาบาลจติเวช

เลยราชนครินทร ์ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 350,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 22,733,700                

งบลงทนุ 22,733,700                

ครุภณัฑ์ 2,926,200                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 61,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ โรงพยาบาลจติเวชเลยราชนครินทร ์ 

ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 9 61,200                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 630,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พรอ้มจอภาพ

บนัทกึ และเครื่องควบคุมจงัหวะการเตน้ของหวัใจพรอ้มอปุกรณ์ 

(Defibrillator & Monitor) โรงพยาบาลจติเวชเลยราชนครินทร ์ต าบลนา เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG) 12 lead ชนิดแปรผล

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลจติเวชเลยราชนครินทร ์  ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 250,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,235,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 400 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลจติ

เวชเลยราชนครินทร ์ ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 1 2,235,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,807,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,807,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัเจา้หนา้ที่ 5 ชัน้ (รวมชัน้ใตถ้นุ)  พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลจติเวชเลยราชนครินทร ์ต าบล

นาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย หลงั 1 19,807,500                   

กระทรวงอตุสำหกรรม 396,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 396,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 396,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 396,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 396,000                   

งบลงทนุ 396,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 396,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 396,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ต าบลกดุ

ป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 396,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 13,686,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 13,686,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 13,686,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 13,286,000                
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การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 13,286,000                

งบลงทนุ 491,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 491,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 491,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิงานและหอ้งประชมุ พรอ้มป้ายชือ่

ส านกังาน  ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืง งาน 1 491,000                      

งบอดุหนุน 12,795,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,795,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจอมทองสามคัคี ต าบลทรพัยไ์พรวลัย ์อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีสมโพธ ิต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองขา่ ต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอยวเิวกวนาราม ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพทุธเมตตาโสมนสั ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีชมชืน่ ต าบลหาดค าภรี ์อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าภูกระดงึ ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าขา้ม ต าบลหว้ยพชิยั อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าลาดหนิอนิทรแ์ปลง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย วดั 1 366,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศรทัธาธรรม ต าบลนาด ีอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาหวา้ศรทัธาวนาราม ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฏรศ์รีสวา่ง ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสมบูรณ์พฒันาราม ต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าสามคัคีวนาราม ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าซ าขาม ต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย วดั 1 241,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เวฬคุาม ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนค่าย ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีภูหลวง ต าบลหนองคนั อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุพรมนิมติ ต าบลท่าสวรรค ์อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย วดั 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชยั ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย วดั 1 200,000                      



111 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีอรุณ ต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เอราวฒันาราม ต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตาดขา่ ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสวา่งเทพอรุณ ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย วดั 1 79,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเวฬวุนาราม ต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีทศัน ์ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย วดั 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนขา่ ต าบลน า้แคม อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัติวนาราม ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัค ามาประดษิฐ ์ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัขามชมุ ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าพรหมวหิาร ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าบา้นหว้ยโจด ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลาดปู่ทรงธรรม (พระธาตุสจัจะ) ต าบลทาลี ่อ  าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนสวรรค ์ต าบลหนองคนั อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษสามคัคีธรรม ต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจอมมณี ต าบลท่าชา้งคลอ้ง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีนิลวนาราม ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสงัคมวทิยาราม ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอยวเิวก ต าบลผานอ้ย อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัผาฝ้ายพฒันาราม   ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราดนอ้ย ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้ดอกบวั    ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าสมยัพฒันาราม ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรือง ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาอเีลศิ ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศิริธรรม ต าบลปวนุ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าดอยวเิวกวนาราม ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตาดขา่พฒันาราม ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เลยีบ ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์งาม ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่สามคัคีชายแดน ต าบลปากหมนั อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีโพธิ์ชยั ต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจอมพล ต าบลนาซา่ว อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอมัพวนั ต าบลบุฮม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนสวา่ง ต าบลธาตุ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าวงัยาง ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าภูรงั ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอยสวรรค ์ต าบลหนองคนั อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เหลา่ตุม้วนาราม ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัภูค านอ้ยคีรีเขต ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยสเีสยีด ต าบลน า้หมาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนสวา่งพฒันาราม ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกหนองแหว้พฒันาราม ต าบลเลยวงัไสย ์อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์เยน็ ต าบลกกทอง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่เจริญธรรม ต าบลหนองผอื อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอรุณราฏษรส์ามคัคี ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวารีสาร ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประชาสามคัคี ต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย วดั 1 166,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถิน่ฐานรงัสติ ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชมุ ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย วดั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสวรรค ์ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เชยีงคาน ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีนาเวยีง ต าบลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามคัคีธรรม ต าบลหว้ยสเีสยีด อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชยั ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย วดั 1 66,000                        

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมปริยตัิสามญัวดัโพนชยั ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านซา้ย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัศรีบุญเรืองวทิยา ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

หน่วยงำนของศำล 41,267,100                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 41,267,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 41,267,100                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 41,267,100                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 41,267,100                

งบรายจ่ายอื่น 41,267,100                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัเลย ขนาด 10 

บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลนาอาน อ าเภอ แห่ง 1 40,052,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัเลย 

ขนาด 10 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลนา

อาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,214,600                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเลย ต าบลกดุป่อง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เครื่อง 2 34,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 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 าจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 22,981,400                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 5,465,900                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 399,700                   

โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 399,700                   

ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 399,700                   

งบอดุหนุน 399,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 399,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการปลูกและแปรรูปสมนุไพรใน

พื้นที่สวนป่า จงัหวดัเลย ไร่ 50 399,700                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,016,200                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,016,200                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,450,000                 

งบอดุหนุน 2,450,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัเลย ไร่ 700 2,450,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,566,200                 

งบอดุหนุน 2,566,200                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,566,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัเลย ไร่ 470 2,566,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 50,000                     

พื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ 50,000                     

อนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหายากในพื้นทีส่วนป่า 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหา

ยากในพื้นที่สวนป่า จงัหวดัเลย ไร่ 40 50,000                        

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 456,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 456,500                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 456,500                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 456,500                   

งบอดุหนุน 456,500                   
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 456,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 456,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานเลย ต าบลกดุป่อง 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานเลย ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย คนั 1 236,100                      

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 9,083,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 9,083,000                 

โครงการส่งเสริมการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหมต่ามศกัยภาพ

พื้นที่ 9,083,000                 พฒันาเกษตรกรดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม : ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 9,083,000                 

งบอดุหนุน 9,083,000                 

ค่าใชส้อย 9,083,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ค่าใชส้อย) 0 9,083,000                    

การประปาส่วนภูมภิาค 7,976,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,976,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 7,976,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 7,976,000                 

งบลงทนุ 7,976,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,976,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,976,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นภูบ่อบดิ-บา้นไร่ทาม 

ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย แห่ง 1 4,422,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นธาตุ ต าบลธาตุ อ าเภอ

เชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 306,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นไทยเจริญ หมู่ 10 

ต าบลศรีสงคราม อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,418,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยภูทอก ต าบลเชยีงคาน

 อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,830,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 324,542,000               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 98,948,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 98,948,000                

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการผลติ การตลาด โดยใชภู้มปิญัญา

ทอ้งถิน่ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 30,000,000                

พฒันาแหลง่น า้ทีเ่หมาะสม เชื่อมโยงแหลง่น า้ทีม่ศีกัยภาพในพื้นที่ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าบุ่ง 

ต าบลศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าทศิเฮอืง

 ต าบลปากปวน อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย แห่ง 1 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า บา้นหนองเขยีด

 ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แห่ง 1 10,000,000                   

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการผลติ การตลาด โดยใชภู้มปิญัญา

ทอ้งถิน่ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 40,000,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่อ านวยความสะดวกการคา้สู่สากล 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง

หมายเลข 211 ตอน CS.0202 ตอน ปากชม-เชยีงคาน ระหวา่ง กม.

160+350 - กม.161+000 และ กม169+150 - กม.170+350 (อ าเภอเชยีง

คาน - อ าเภอปากชม) ถนนเลยีบโขง จงัหวดัเลย สายทาง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะทางผวิแอสฟลัตท์างหลวงหมายเลข 2479 ตอน

ควบคุม 0102 ตอน น า้แคม - ปากคาน ระหวา่ง กม.12+500 - กม.21+980 

(เป็นช่วงๆ) อ าเภอท่าลี ่- อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย สายทาง 1 20,000,000                   

โครงการการรกัษาสมดุลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 5,375,000                 

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนใน

กลุ่มจงัหวดัอยา่งย ัง่ยนื 5,375,000                 

งบด าเนินงาน 5,375,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,375,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ไร่ 750 4,485,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปลูกไมใ้ชส้อย ไร่ 750 3,885,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการสรา้งฝายผสมผสานชะลอตน้น า้ แห่ง 120 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 643,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 643,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 142,500                      

โครงการการพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื 23,573,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่รา้งขึ้นใหมต่ามทศิทางตลาดอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 12,703,000                

งบลงทนุ 12,703,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,703,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,703,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง land mark ผานกเคา้ ประตูสู่อสีานตอนบน 1 

ต าบลผานกเคา้ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย แห่ง 1 12,703,000                   

ส่งเสริม สนบัสนุน ประชาสมัพนัธ ์ท าการตลาดทอ่งเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัโดยใช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรม 10,870,000                

งบลงทนุ 10,870,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,870,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,870,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาปรบัปรุงสิง่อ  านวยความสะดวกสนบัสนุนการ

ท่องเที่ยวกลุม่จงัหวดั (ป้ายแนะน าเสน้ทางแหลง่ท่องเที่ยว) แขวงทางหลวง แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาปรบัปรุงสิง่อ  านวยความสะดวกสนบัสนุนการ

ท่องเที่ยวกลุม่จงัหวดั (ป้ายแนะน าเสน้ทางแหลง่ท่องเที่ยว) แขวงทางหลวง

เลยที่ 2 (ด่านซา้ย) จงัหวดัเลย แห่ง 1 5,870,000                    

จงัหวดัเลย 225,594,000              
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 225,594,000              

การพฒันาดา้นสงัคม 33,793,600                

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

โครงการเสริมสรา้งสงัคมและพฒันาคุณภาพชวีติจงัหวดั 19,293,600                

งบด าเนินงาน 7,616,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,616,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 109,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 514,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 514,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 58,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิทีางศาสนา 0 58,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 818,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 408,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 198,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 3,268,000                    

งบลงทนุ 11,677,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,677,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,645,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 

378.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอยประชานุเคราะห ์1 บา้นหนองผกักา้ม 

หมู่ที่ 5 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สายทาง 1 589,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นหนองผกักา้ม-

อ่างเกบ็น า้พาว กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ซอย 

1 บา้นหนองผกักา้ม หมู่ที่ 5 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สายทาง 1 684,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นหนองผกักา้ม - 

อ่างเกบ็น า้พราว กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอย 

2 บา้นหนองผกักา้ม หมู่ที่ 5 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สายทาง 1 919,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอยประชานุเคราะห ์5 บา้นหนองผกักา้ม 

หมู่ที่ 5 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สายทาง 1 715,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 

523.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พรอ้มไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 1 เมตร) ซอย

มหาโชค บา้นหนองผกักา้ม หมู่ที่ 5 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สายทาง 1 945,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายถ า้เสอืเหลอืง กวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บา้นฟากนา หมู่ที่ 4 ต าบลนาอาน 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย สายทาง 1 4,793,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,032,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางสายวงักกเดื่อ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว

 1,140.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร (คุม้กกโก) - กดุสวรรค ์ต าบลหนอง

หญา้ปลอ้ง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สายทาง 1 3,032,000                    

โครงการพฒันาระบบคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 4,500,000                 

งบด าเนินงาน 4,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าป้ายบอกทาง ป้ายท่องเที่ยว สองภาษา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 500,000                      

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 28,041,000                

โครงการส่งเสริมอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว

เชงินิเวศ 28,041,000                

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 40,000                        

งบลงทนุ 28,001,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,001,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 995,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าฝายตน้น า้ล  าธารแบบผสมผสาน จงัหวดัเลย แห่ง 150 750,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายแบบกึ่งถาวร อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย แห่ง 7 245,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,971,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาวนอทุยานภูผาลอ้ม ต าบลน า้สวย 

อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 4,971,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,035,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เลย หมู่ที่ 10 ต าบล

วงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย  ความยาว 150.00 เมตร แห่ง 1 9,750,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้หมาน บา้นท่าแพ หมู่ที่ 

2 ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ความยาว 100.00 เมตร แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าตน้น า้ จงัหวดัเลย ไร่ 3000 2,970,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกไมเ้พือ่การใชส้อย จงัหวดัเลย ไร่ 1000 5,180,000                    
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รายการระดบัที1่: ปลูกไผ่หนามเป็นแนวกนัชา้งป่า ต าบลท่าศาลา อ าเภอภู

เรือ จงัหวดัเลย ตน้ 28000 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกตน้ไมเ้ศรษฐกจิ เพือ่ใหป้ระชาชนอยู่กบัป่าและฟ้ืนฟู

ป่าตน้น า้ ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ตน้ 5917 355,000                      

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 2,238,500                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 2,238,500                 

งบด าเนินงาน 2,238,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,238,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 379,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 99,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 99,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 86,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิทีางศาสนา 0 86,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 746,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 242,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 504,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 13,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 47,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 83,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 784,500                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 1,449,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMEs จงัหวดัเลย สู่ Thailand 4.0 1,449,000                 

งบด าเนินงาน 1,449,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,449,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 146,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรถศึกษาดูงาน 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ผูท้ี่ไดร้บัตรา

สญัลกัษณ์ (Loei The Best) 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 34,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 34,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 249,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 67,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 170,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 11,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 80,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 26,252,500                

โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน 793,300                   

งบด าเนินงาน 793,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 793,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 93,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 176,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 176,600                      



120 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02420000 จงัหวดัเลย

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 45,900                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 45,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 93,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 51,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 22,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 18,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 133,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 5,000                         

โครงการพฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การเกษตร 22,854,500                

งบลงทนุ 22,854,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,854,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,465,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เพือ่การเกษตร กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 7 บา้นซ าไฮ ต าบล

เชยีงกลม อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย สายทาง 1 819,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้ภายในหมู่บา้น กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตรดนิลูกรงัไหลท่างขา้งละ

 0.50 เมตร บา้นแกว้เมธ ีหมู่ที่ 5 ต าบลนาดว้ง อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย สายทาง 1 646,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 7,744,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่น า้ขดุลอกหนองกงเกวยีน ลกึเฉลีย่จากเดมิ 

1.00 เมตร มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 32,000 ลูกบาศกเ์มตร บา้นโสกเก่า

 หมู่ที่ 10 ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,953,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยไผ่ ขดุกวา้ง 15.00 เมตร ยาว 1,200.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 2.50 เมตร รวมลกึเฉลีย่ 3.50 เมตร ลาดเอยีง 1:1 พรอ้ม

ปรบัเกลีย่ตกแต่งดนิ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 26,700 ลูกบาศกเ์มตร หมู่

ที่ 3 ต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว จงัหวดัเลย แห่ง 1 930,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยสเีสยีดตอนลา่ง ขนาดกวา้ง 20.00 เมตร 

ยาว 1,685.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 50,550

 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยสเีสยีด อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แห่ง 1 1,921,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยตาดคลา้ตอนบน ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร 

 ยาว 2,030.00 เมตร ลกึ 2.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 40,600 

ลูกบาศกเ์มตร บา้นดงนกกก หมู่ที่ 6 ต าบลผาอนิทรแ์ปลง อ าเภอเอราวณั แห่ง 1 1,640,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกน า้หว้ยลาด (ตอนบน) ปากกวา้งเฉลีย่ 12.00 เมตร

 ลกึรวม 3.00 เมตร ยาว 3,150.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

35,437.50 ลูกบาศกเ์มตร บา้นหนองโสน หมู่ที่ 9 ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภู แห่ง 1 1,300,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,645,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงัโดยหนิคลกุถนนเขา้พื้นที่ทาง

การเกษตร สายขา้งวดัสนัติธรรม กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 4,050.00 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หมู่ที่ 6 ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย สายทาง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเพือ่การเกษตรเชือ่มระหวา่งอ าเภอหนองหนิ-

อ าเภอผาขาว สายโคกใหญ่ - โคกผกัหวาน  จงัหวดัเลย กวา้ง 6.00 เมตร 

ยาว 950.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,995,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า บา้นแก่งศรีภูม ิ

ต าบลแก่งศรีภูม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย แห่ง 1 10,000,000                   

โครงการบริหารจดัการพื้นทีเ่กษตรกรรมแบบครบวงจร (Zoning) 187,600                   

งบด าเนินงาน 187,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 187,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 78,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 78,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 70,000                        

โครงการส่งเสริมการผลติ การสรา้งมลูค่าเพิม่และการตลาดสนิคา้เกษตร 2,219,800                 

งบด าเนินงาน 2,219,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,219,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 19,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 84,500                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 84,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,314,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 56,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 345,200                      

โครงการท าการเกษตรแบบสมยัใหม่ 197,300                   

งบด าเนินงาน 197,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 197,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 162,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 162,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 133,819,400              

โครงการพฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่ส่งเสริม

การทอ่งเทีย่ว 80,986,000                

งบลงทนุ 80,986,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,986,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,024,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มล าน า้พอง อทุยาน

แห่งชาติภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ความยาว 65.00 เมตร แห่ง 1 2,224,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางเคปซลี กวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 5.500 กโิลเมตร สายบา้นสวนปอ ต าบลแก่งศรีภูม ิ- บา้นวงัมน 

หมู่ที่ 5 ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย สายทาง 1 12,800,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,428,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันจ์ดุชมววิต าบลนามาลา บา้นหนองหวาย 

ต าบลนามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส่งเสริมการท่องเที่ยวภูผาหนอง - ภูผาหมวก หมู่

ที่ 2  ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 928,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 64,534,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเพือ่การท่องเที่ยวเชงินิเวศน ์ระยะทางยาว  

1.422 กโิลเมตร กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร บา้นสุข

ใจ-อทุยานกลว้ยไม ้ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย สายทาง 1 3,814,000                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง ทาง

หลวงหมายเลข 2201จากเดมิ F4 (7/9) เป็นมาตรทางพเิศษ 4 ช่องจราจร

พรอ้มก่อสรา้งสะพานตอน CS 0402 ตอน หลกัรอ้ยหกสบิ - โนนสวา่ง กม.

285+800 - กม.286+600 อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ระยะทาง 0.800 สายทาง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง

หมายเลข 2016เพือ่เพิม่ผวิจราจรจากเดมิ กวา้ง 9.00 เมตร เป็น 20.00 

เมตร ตอน CS 0100 ตอน วงัสะพงุ - ตาวตาด กม.2+100 - กม.3+000 

อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร สายทาง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะทางผวิแอสฟลัตท์างหลวงหมายเลข 2399 ตอน

ควบคุม 0101 ตอน สานตม - โคกใหญ่ ระหวา่ง กม.5+000 - กม.8+484 

อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ระยะทาง 3.484 กโิลเมตร สายทาง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนหนิคลกุ (สายถ า้เอราวณั - บา้นดงนกกก)  

อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15

 เมตร พรอ้มเกรดเรียบ หรือมปีริมาณหนิคลกุไม่นอ้ยกวา่ 2,250 ลูกบาศก์ สายทาง 1 720,000                      

โครงการพฒันาและปรบัปรุงแหลง่ทอ่งเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน 30,292,000                

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 332,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 32,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเวทพีรอ้มประดบัตกแต่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท านวตักรรมตามคอนเซป็งาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 100,000                      

งบลงทนุ 29,292,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,292,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 29,292,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศัน ์(landmark) บริเวณสวนสาธารณะกดุ

ป่อง  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 25,292,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันอ์งคพ์ระใหญ่ “พระพทุธรตันมหามิง่

มงคล บรมไตรโลกนาถ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม ต าบลท่าลี ่ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันจ์ดุชมววิ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

34.00 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 136 ตารางเมตร บา้นแสงภา หมู่ที่ 1 ต าบล

แสงภา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย แห่ง 1 500,000                      

โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธด์า้นการทอ่งเทีย่ว 6,723,000                 

งบด าเนินงาน 6,223,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,223,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการแสดง 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ พรอ้มเครื่องเสยีง ระบบแสงสวา่ง ครัง้ 0 460,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท านวตักรรมตามคอนเซป็งาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 100,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจ่ายผลติ ติดต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจ่ายหนงัสอืแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวจงัหวดั 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจ่ายจดัท าเอกสารและสือ่ประชาสมัพนัธ์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดั 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติสือ่และสิง่พมิพต่์าง ๆ  เพือ่เผยแพร่

ประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวของจงัหวดั 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสารคด ีวดีทีศันป์ระชาสมัพนัธจ์งัหวดัและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงัหวดั 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัแถลงขา่วการจดังานประเพณีบุญหลวงและ

การละเลน่ผตีาโขน 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจ่ายผลติ ติดต ัง้ป้ายบอกแหลง่ท่องเที่ยว 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: การถา่ยทอดเสยีงพธิเีปิดงาน(ถา่ยทอดเสยีงพธิเีปิดงาน

ทาง สวท.ด่านซา้ย เชือ่มโยง สวท.กรุงเทพและวทิยชุมุชนในพื้นที)่ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: จดัท าสปอตวทิยปุระชาสมัพนัธก์ารจดังาน(ภาษาเลย/ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: จดัท าป้ายคทัเอาท ์(ไวนิล) ติดต ัง้ตามสถานที่ส  าคญั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 773,000                      

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารจดัแสดงผลติภณัฑช์มุชนไทด า พื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 134 ตารางเมตร บา้นนาป่าหนาด ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน หลงั 1 500,000                      

โครงการอนุรกัษว์ฒันธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอ้มเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 12,319,400                

งบด าเนินงาน 2,598,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,598,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,356,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 387,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 3,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าเอกสาร แผ่นพบัใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัแหลง่

เรียนรูท้างวฒันธรรม และโบราณสถาน 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ ป้าย 5 5,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ พรอ้มเครื่องเสยีง ระบบแสงสวา่ง ครัง้ 24 240,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการ/กจิกรรม 0 19,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 288,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 120,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในพธิทีางศาสนา 0 84,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 36,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 101,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 89,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 56,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 216,700                      

งบลงทนุ 9,720,700                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,720,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,698,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพานเฉลมิราชย ์(ต าบลกดุป่อง)  เพือ่ส่งเสริม

การท่องเที่ยวจงัหวดัเลย  ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ความ

ยาว 100.00 เมตร แห่ง 1 1,554,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพานขา้มกดุป่อง ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย

 จงัหวดัเลย ความยาว 70.00 เมตร แห่ง 1 1,144,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,022,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอนาฬกิาประจ าเมอืงวงเวยีนเจริญรฐั ต าบลกดุ

ป่อง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย แห่ง 1 3,954,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสวนนาฬกิาดอกไม ้ ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย

 จงัหวดัเลย แห่ง 2 3,068,400                    

โครงการสรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑแ์ละบริการดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่ใหแ้ขง่ขนัได ้ 2,599,300                 

งบด าเนินงาน 2,599,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,599,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 424,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP สนิคา้ชมุชน

ระดบัจงัหวดั 0 424,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 158,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 158,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 29,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,597,200                    

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่รองรบัดา้นการทอ่งเทีย่วใหส้อดคลอ้งกบั

แนวโนม้ความนิยมในการทอ่งเทีย่ว 899,700                   

งบด าเนินงาน 899,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 899,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 206,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 22,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งตกแต่งและจดัสถานที่ 0 22,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 424,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 424,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 27,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        


