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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 4,938,379,334            

จงัหวดัหนองคาย 4,938,379,334            

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลาโหม 80,398,200                

กองบญัชาการกองทพัไทย 80,398,200                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 80,398,200                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 80,398,200                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 37,796,300                

งบลงทนุ 37,796,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,796,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 37,796,300                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลชมุ

ชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย กม. 3.47 7,178,100                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย กม. 0.355 976,800                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

โพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย กม. 1.65 3,835,800                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 2.3 4,124,800                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 2.2 1,175,300                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลบา้นม่วง อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย กม. 0.22 654,200                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย กม. 0.21 608,400                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย กม. 6 1,512,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย กม. 3.15 766,800                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย กม. 4.6 1,169,200                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย กม. 8.8 1,829,000                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย กม. 4.7 1,007,800                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย กม. 3 599,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย กม. 2.2 473,700                      

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

02430000 จงัหวดัหนองคาย
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02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย กม. 2.2 458,200                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย กม. 6.6 1,408,200                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย กม. 1.4 280,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรี

เชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย กม. 6.7 1,515,200                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 3.4 760,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 1.425 342,400                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรี

เชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย กม. 2.2 577,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 4.7 795,900                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 5 871,700                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 2.1 463,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 1.1 249,800                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 3 729,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 5.2 1,131,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 4.6 918,700                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 4.12 884,000                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย กม. 2.2 498,300                      

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 42,601,900                

งบลงทนุ 42,601,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,601,900                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,813,200                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบผลติประปามาตรฐาน ต าบลชมุชา้ง อ าเภอ

โพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,466,900                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั 

จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั 

จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 409,000                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบผลติประปามาตรฐาน ต าบลโพนสา อ าเภอ

ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,097,900                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 409,300                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบผลติประปามาตรฐาน ต าบลท่าบ่อ อ าเภอ

ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,086,500                    
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02430000 จงัหวดัหนองคาย

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 37,788,700                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 2,462,100                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั 

จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 529,800                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 2,613,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 457,900                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 485,200                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 1,262,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 709,200                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 731,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 394,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 521,400                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 384,800                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั 

จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,079,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 9,677,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 3,277,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 3,748,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลสกีาย อ าเภอเมอืงหนองคาย 

จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 9,454,400                    

กระทรวงการคลงั 39,600,000                

กรมศุลกากร 39,600,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 39,600,000                

โครงการพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 39,600,000                

การพฒันาด่านศุลกากรพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 39,600,000                

งบลงทนุ 39,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,600,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,600,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจ

สนิคา้แห่งใหม่ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งประกอบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 39,600,000                   

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 4,000,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 4,000,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 4,000,000                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 4,000,000                 

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการส่งเสริมกจิกรรมเชงิกฬีา

และนนัทนาการเพือ่การท่องเที่ยว เขตพฒันาการท่องเที่ยววถิชีวีติลุม่แม่น า้

โขง จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 4,000,000                    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 3,782,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 703,100                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   
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02430000 จงัหวดัหนองคาย

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 36,800                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 36,800                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,000

 ANSI Lumens ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

หนองคาย  ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  100 

น้ิว ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัหนองคาย  

ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัหนองคาย  ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 10,300                        

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 151,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 151,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 151,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 151,000                   

งบลงทนุ 151,000                   

ครุภณัฑ์ 151,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย  ต าบลโพนแพง 

อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  นิคมสรา้งตนเองโพนพสิยั 

จงัหวดัหนองคาย  ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  นิคมสรา้งตนเองโพน

พสิยั จงัหวดัหนองคาย  ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 12,000                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 567,600                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 567,600                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 567,600                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 567,600                   
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งบลงทนุ 567,600                   

ครุภณัฑ์ 567,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 296,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้น

หนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 3 68,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้น

หนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 3 77,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเด็ก

จงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร สถาน

พฒันาและฟ้ืนฟูเด็กจงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ใบ 1 9,800                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 163,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบกิฟตุ สถานพฒันาและฟ้ืนฟู

เด็กจงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ตู ้ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา 15 กโิลกรมั สถานสงเคราะห์

เด็กชายบา้นหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถาน

พฒันาและฟ้ืนฟูเด็กจงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน สถานสงเคราะหเ์ด็กชาย

บา้นหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ตู ้ 1 19,000                        

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

เด็กและครอบครวัจงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจค็เตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเด็กจงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบก

หวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 120 

น้ิว  สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเด็กจงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 X 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้น

หนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 13,100                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พฒันาและฟ้ืนฟูเด็กจงัหวดัหนองคาย ต าบลบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย

 จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 20,000                        

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 2,360,400                 
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,360,400                 

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 2,360,400                 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนพกิาร 2,360,400                 

งบลงทนุ 2,360,400                 

ครุภณัฑ์ 1,254,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 58,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคน

พกิารจงัหวดัหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารจงัหวดัหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร

จงัหวดัหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 302,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟตุ   ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารจงัหวดัหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย เตียง 60 102,000                      

รายการระดบัที1่: ที่นอน ขนาด 3.5 ฟตุ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคน

พกิารจงัหวดัหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั หลงั 60 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารจงัหวดัหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 4 38,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดั

หนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เตา 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงขา้ว ขนาด 10 ลติร ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารจงัหวดัหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย ใบ 2 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพี

คนพกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 2 26,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 22,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 7 แรงมา้  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคน

พกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 1 22,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง 140 บาร ์ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพ

และอาชพีคนพกิารจงัหวดัหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 28,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึง ขนาด 16 น้ิว  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพี

คนพกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 28,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,105,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,105,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรือนนอน ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพ

และอาชพีคนพกิารจงัหวดัหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,105,900                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,005,202,600            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 814,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,000                   
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อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 814,000                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง คนั 1 814,000                      

กรมชลประทาน 954,246,100              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 148,391,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 300,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 300,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 148,091,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 148,091,000              

งบลงทนุ 148,091,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 148,091,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 148,091,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบริเวณที่ท  าการโครงการสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าหนิ

โงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง 0.155 รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหวังานอ่างเกบ็น า้หนองสองหอ้ง ต าบลค่าย

บกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง 1.300 กม. รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนหวังาน ปตร.หว้ยหลวง ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพน

พสิยั จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง 0.506 กม. รายการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนหวังาน ปตร.หว้ยเวยีงคุก ต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง 0.957 กม. รายการ 0 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนหวังาน อ่างเกบ็น า้หว้ยทอน (ตอนบน) ต าบลด่านศรี

สุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง 3.175 กม. รายการ 0 31,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยหนิสิว่ ต าบลพระพทุธ

บาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง 0.745 กม. รายการ 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนหวังาน อ่างเกบ็น า้หว้ยเปลวเงอืก ต าบลจมุพล อ าเภอ

โพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง 0.550 กม. รายการ 0 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนหวังาน อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิแกว้ ต าบลด่านศรีสุข 

อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง 0.550 กม. รายการ 0 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนหวังาน ปตร.หว้ยบงัพวน ต าบลปะโค อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง 0.526 กม. รายการ 0 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน Para Asphaltic พนงัก ัน้น า้ที่ 1 (DIKE 1)

 อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง 9.200 กม. รายการ 0 55,759,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน Para Asphaltic พนงัก ัน้น า้ที่ 3 (DIKE 3)

 ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 15,932,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 609,797,000              
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โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 83,570,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 83,570,000                

งบลงทนุ 83,570,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 83,570,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 83,570,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ที่ 9  ในพื้นที่ส่งเสริม

เกษตรแปลงใหญ่ ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ที่ 10 ในพื้นที่ส่งเสริม

เกษตรแปลงใหญ่ ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้สาย LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิสิว่ 

ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็กกัน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยลาน ต าบล

น า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 29,200,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้พรอ้มระบบสูบน า้เครื่องที่ 1 

สถานีสูบน า้ที่ 5 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยโมง ต าบลกองนาง 

อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้พรอ้มระบบสูบน า้เครื่องที่ 1และ

เครื่องที่ 2 .สถานีสูบน า้ที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยโมง 

ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้พรอ้มระบบสูบน า้เครื่องที่ 1 ,2 

และเครื่องที่ 6 .สถานีสูบน า้ที่ 6  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยโมง 

ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้พรอ้มระบบสูบน า้เครื่องที่ 4 ที่

อาคารควบคุมระดบัน า้  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยโมง ต าบลท่า

บ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยเปลวเงอืก  

โครงการชลประทานหนองคาย ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิมกุ  โครงการ

ชลประทานหนองคาย ต าบลเหลา่ต่างค า อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั รายการ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารประตูระบายน า้หว้ยหลวง  โครงการ

ชลประทานหนองคาย ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ Dike No.1 ฝายหว้ยหลวง 

จ านวน 5 แห่ง  โครงการชลประทานหนองคาย ต าบลนาหนงั อ าเภอโพน

พสิยั จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิก ัน้น า้ Dike No.1 ฝายหว้ยหลวง  

โครงการชลประทานหนองคาย ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้หว้ยงมึนอ้ย  โครงการ

ชลประทานหนองคาย ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหว้ยเป(หว้ยพ)ุ โครงการชลประทาน

หนองคาย ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหว้ยค ามดิ  โครงการชลประทาน

หนองคาย ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยบงัพวน 

 โครงการชลประทานหนองคาย ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั รายการ 1 990,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝายหว้ยบงัพวน จ านวน 

2 สาย  โครงการชลประทานหนองคาย ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอ

เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย RMC ฝายหว้ยทอน

(ตอนลา่ง)  โครงการชลประทานหนองคาย ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยหนิสิว่  โครงการ

ชลประทานหนองคาย ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่อ่างเกบ็น า้หนองสองหอ้ง 

 โครงการชลประทานหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยหนิแกว้  โครงการ

ชลประทานหนองคาย ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 965,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยทอน(ตอนบน)  

โครงการชลประทานหนองคาย ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดั รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 4,300,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

หว้ยมะเฮยีว  โครงการชลประทานหนองคาย ต าบลจมุพล อ าเภอโพน

พสิยั จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยเปลวเงอืก  

โครงการชลประทานหนองคาย ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั รายการ 1 4,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 137,655,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นดงบงั 

ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 35,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองทองพรอ้มอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ต าบล

กองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 10,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 92,655,000                

งบลงทนุ 92,655,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 92,655,000                   

ค่าที่ดนิ 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 11,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 81,655,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ย

หนิแกว้  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก รายการ 0 81,655,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 154,590,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 154,590,000              

งบลงทนุ 154,590,000              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 154,590,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 154,590,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หวังานและอาคารประกอบ โครงการประตู

ระบายน า้หว้ยน า้สวย  ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั 0 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: พนงัก ัน้น า้บา้นท่าแสนสุข จงัหวดัหนองคาย 0 54,590,000                   

โครงการพฒันาลุ่มน า้หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดัหนองคาย 233,982,000              

ก่อสรา้งโครงการพฒันาลุ่มน า้หว้ยหลวงตอนลา่ง   จงัหวดัหนองคาย 233,982,000              

งบลงทนุ 233,982,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 233,982,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 233,982,000                 

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 0 233,982,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 3,982,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 230,000,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 186,090,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 186,090,000              

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นภู่ ต าบลวดั

ธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองแหวนพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลทุ่งหลวง 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 20,000,000                   

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 136,090,000              

งบลงทนุ 136,090,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,090,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 106,090,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หว้ยปากโพง จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 53,560,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หนองผกัไหมลา่ง  จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 52,530,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ปตร. หว้ยหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

ระบายน า้ ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,968,100                 

การจดัการน า้ชลประทาน 9,968,100                 

การจดัการงานชลประทาน 9,968,100                 

งบลงทนุ 9,968,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,968,100                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาหว้ยโมง ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

หนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 700,000                      
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ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 9,068,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 7,468,100                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน และคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยโมง ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั รายการ 0 2,450,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการชลประทาน

หนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 3,568,100                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยโมง

 ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานหนองคาย ต าบล

มชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หว้ยโมง โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาหว้ยโมง ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หว้ยบงัพวน .โครงการ

ชลประทานหนองคาย ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หนองสองหอ้ง โครงการ

ชลประทานหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั รายการ 0 300,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์หนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 1,942,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,416,400                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 1,416,400                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด่านตรวจสตัวน์ า้ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,416,400                 

งบลงทนุ 1,416,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,416,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,416,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ลวดหนามเป็นรัว้อฐิบลอ็ก ตอนบนลวดตาขา่ย

ยาวประมาณ 594 เมตร พรอ้มประตูร ัว้ดา้นหลงั กวา้ง 4 เมตร ต าบลหนอง

กอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,416,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 526,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 526,000                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 526,000                   

งบลงทนุ 526,000                   

ครุภณัฑ์ 27,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ขนาด 1,500 กรมั 

ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 7,000                         
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รายการระดบัที1่: อวนตาปัม๊ขนาดตา 0.5 ซม. ยาว 50 เมตร ต าบลพาน

พรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ปาก 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 499,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ   ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ   ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 300,000                      

กรมปศุสตัว ์ 2,649,200                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 765,800                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 765,800                   

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดน 765,800                   

งบลงทนุ 765,800                   

ครุภณัฑ์ 765,800                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 765,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงร่อนขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 100 มลิลเิมตร 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 72,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธแ์บบดจิติอล 

ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอแบบ 3 กระบอกตา ต าบลหนอง

กอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัไฟฟ้า ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้สง UV ส าหรบัแผ่นทแีอลซ ีต าบลหนองกอมเกาะ 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตู ้ 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามชื้น (Moisture analyzer) ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านผลชดุทดสอบส าเร็จรูปแบบรวดเร็วในรูปแบบ 

cassette ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัอณุหภูม ิ(Digital Thermometer) ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความรอ้นพรอ้มกวนสารละลาย ต าบลหนองกอม

เกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 21,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่อง Homogenizer ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 99,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,883,400                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 1,883,400                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 1,019,400                 

งบลงทนุ 1,019,400                 

ครุภณัฑ์ 1,019,400                    

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 าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลมชียั อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลมชียั อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย

 จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลมชียั อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลมชียั อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย 

จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบลมชียั

 อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาอาหารสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 40,285,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 800,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 800,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 800,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัหนองคาย ไร่ 1000 800,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,935,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 12,935,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 2,100,000                 

งบลงทนุ 2,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,100,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดัหนองคาย ไร่ 300 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดัหนองคาย ไร่ 300 600,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 10,699,000                

งบลงทนุ 10,699,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,699,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,699,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัหนองคาย กลา้ 3500000 5,775,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัหนองคาย กลา้ 1200000 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 5400 3,700,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 136,000                   

งบลงทนุ 136,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 136,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัหนองคาย ไร่ 80 136,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 26,550,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 22,428,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 22,428,000                

งบลงทนุ 22,428,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,428,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 22,428,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย บ่อ 26 462,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย บ่อ 26 462,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย บ่อ 82 1,459,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 11 195,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นวา่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย บ่อ 57 1,014,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย บ่อ 49 872,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นผอื อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย บ่อ 48 854,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย บ่อ 87 1,548,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่ต่างค า อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย บ่อ 55 979,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเซมิ อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาด ีอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 38 676,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย บ่อ 133 2,367,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย บ่อ 89 1,584,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นม่วง อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย บ่อ 13 231,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย บ่อ 6 106,800                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 4,122,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 4,122,000                 

งบลงทนุ 4,122,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,122,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,122,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองดงเวร บา้นดงเวร หมู่ 5 ต าบลสกีาย อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,165,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยวงัยาว บา้นโนนดู่ หมู่ 8 ต าบลบา้นฝาง 

อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,957,000                    

กรมวชิาการเกษตร 4,874,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 3,616,500                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 3,616,500                 

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 3,616,500                 

งบลงทนุ 3,616,500                 

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิทิลั (ขาว - ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,366,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,366,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ขนาด 272 ตารางเมตร (ตอกเสาเขม็) 

ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 3,366,500                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,257,500                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 1,257,500                 

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 1,257,500                 

งบลงทนุ 1,257,500                 

ครุภณัฑ์ 821,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาส ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย คนั 1 821,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 436,500                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และป้ายหน่วยงาน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 100,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 336,500                      

รายการระดบัที1่: โรงเกบ็รถยนต ์ขนาด 180 ตารางเมตร ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 336,500                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 88,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 88,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 88,000                     

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย   ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 50,000                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย ต าบลโพธิ์ชยั 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 282,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 233,400                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 233,400                   

จดัทีด่นิ 233,400                   

งบลงทนุ 233,400                   

ครุภณัฑ์ 233,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 233,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอม

เกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัหนองคาย  ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 4 88,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัหนองคาย 

ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนอง

กอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 3 17,400                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 49,500                     

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 49,500                     

จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 49,500                     

งบลงทนุ 49,500                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,500                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 49,500                        

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้สาธารณะ จดุที่ 6 บา้นจอมเสด็จ ต าบล

หาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 49,500                        

กระทรวงคมนาคม 994,617,000               

กรมเจา้ทา่ 270,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 270,000                   

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 270,000                   

การออกใบส าคญั 270,000                   

งบลงทนุ 270,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 270,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสิง่อ  านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิาร (หอ้งน า้

ส าหรบัผูพ้กิาร ทางลาด ป้าย และอืน่ๆ) ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 7 จ. แห่ง 1 270,000                      

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700                 

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 านกังานขนส่งจงัหวดัหนองคาย ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 582,021,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 297,560,000              

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 297,560,000              

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 297,560,000              

งบลงทนุ 297,560,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 297,560,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 297,560,000                 

รายการระดบัที1่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 (อ.หนองสองหอ้ง) - อ.ท่า

บ่อ จ.หนองคาย กม. 13.088 167,560,000                 
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รายการระดบัที1่: สาย อ.ท่าบ่อ -  อ.ศรีเชยีงใหม่ จ.หนองคาย กม. 18.64 130,000,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 77,999,000                

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 20,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น า้สวย - สะพาน

มติรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) จ. หนองคาย แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 28,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 28,000,000                

งบลงทนุ 28,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น า้สวย - สะพานมติรภาพที่

หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย กม. 2.2 28,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 29,999,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 28,000,000                

งบลงทนุ 28,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชยีงใหม่ - หว้ย

เชยีงดา จ.หนองคาย แห่ง 1 28,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 1,999,000                 

งบลงทนุ 1,999,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,999,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพสิยั - โนนตอ้ง 

 จ.หนองคาย แห่ง 1 1,999,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 196,234,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 184,731,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 183,331,000              

งบลงทนุ 183,331,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 183,331,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 183,331,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงหนองคาย กม. 580 42,350,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชยีงใหม่ - หว้ยเชยีงดา

 จ.หนองคาย แห่ง 1 12,200,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 243 ตอน หนองคาย - ด่านพรมแดน

สะพานมติรภาพไทย/ลาว จ.หนองคาย แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองหอ้ง - ศรี

เชยีงใหม่ จ.หนองคาย แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน

 1 จ.หนองคาย แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน

 2 จ.หนองคาย แห่ง 1 16,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน บา้นปกั - เฝ้าไร่ ตอน 1 

จ.หนองคาย แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพสิยั - โนนตอ้ง จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2267 

ตอน โพนพสิยั - โนนตอ้ง จ.หนองคาย แห่ง 1 61,281,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 1,400,000                 

งบลงทนุ 1,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,400,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัหนองคาย (ขาเขา้) 

จ.หนองคาย แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

หนองคาย (ขาเขา้) จ.หนองคาย แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 11,503,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 11,503,000                

งบลงทนุ 11,503,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,503,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,503,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหลา่หลวง

 ตอน 4 จ. หนองคาย แห่ง 1 985,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น า้สวย - สะพาน

มติรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) จ. หนองคาย แห่ง 1 1,220,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชยีงใหม่ - หว้ย

เชยีงดา ตอน 1 จ. หนองคาย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองหอ้ง - ศรี

เชยีงใหม่ ตอน 1 จ. หนองคาย แห่ง 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - น า้เป จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - น า้เป และ

สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน น า้เป - หว้ยกา้นเหลอืง จ. หนองคาย แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองคาย - หนองบวั 

และสายทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบวั - ท่าบ่อ จ. หนองคาย แห่ง 2 3,998,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 10,228,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,878,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 5,878,000                 

งบลงทนุ 5,878,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,878,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,878,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน พรเจริญ - โซพ่สิยั จ.

 หนองคาย แห่ง 4 1,880,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองหอ้ง - ศรี

เชยีงใหม่ และสายทางหลวงหมายเลข 2020 ตอน ท่าบ่อ - บา้นวา่น จ. แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2266ตอน ศรีเชยีงใหม่ - หว้ย

ทอน จ. หนองคาย แห่ง 4 1,999,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 410,955,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 29,985,000                

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 29,985,000                

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 29,985,000                

งบลงทนุ 29,985,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,985,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 29,985,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2 - ทล.211 อ.เมอืง จ.หนองคาย กม. 19.803 29,985,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 71,903,600                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 17,103,600                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 17,103,600                

งบลงทนุ 17,103,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,103,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 17,103,600                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้โสม อ.สงัคม จ.หนองคาย ม. 80 17,103,600                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 40,500,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 40,500,000                

งบลงทนุ 40,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.212 - บ.ตูม (ตอนหนองคาย) อ.

รตันวาปี จ.หนองคาย กม. 2 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.212 - บ.เซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย กม. 1.76 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยน า้สวย อ.โพนพสิยั จ. กม. 1.15 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.211 - บ.โพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กม. 1.565 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.211 - บ.เทว ีอ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กม. 1.09 5,000,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 6,500,000                 

ขยายความกวา้งสะพาน 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นค.3009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 6,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 7,800,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 7,800,000                 

งบลงทนุ 7,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,800,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นค.3010 แยก

ทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี จ. แห่ง 1 7,800,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 15,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 15,000,000                
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พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.212 - บา้นฝายแตก อ.เมอืง จ. กม. 5.66 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 243,180,700              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 22,710,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 384,000                   

งบลงทนุ 384,000                   

ครุภณัฑ์ 384,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 384,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Total Station แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ชดุ 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ชดุ 1 24,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 13,880,000                

งบลงทนุ 13,880,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,880,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 13,880,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยนาตาล อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย ม. 40 6,680,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยกระทงิ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ม. 40 7,200,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 8,446,800                 

งบลงทนุ 8,446,800                 

ครุภณัฑ์ 891,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทหนองคาย คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ชดุ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,555,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,555,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ แขวงทางหลวง

ชนบทหนองคาย แห่ง 1 4,555,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงทางหลวง

ชนบทหนองคาย แห่ง 1 3,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 191,110,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 191,110,000              

งบลงทนุ 191,110,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 191,110,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 191,110,000                 
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นเทื่อม (ตอนหนองคาย) อ.สระใคร จ.หนองคาย แห่ง 1 5,280,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 6,490,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นหนองสองหอ้ง อ.สระใคร, เมอืง จ.หนองคาย แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นเหลา่โพธิ์ศรี อ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211

 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ, โพธิ์ตาก จ.หนองคาย แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 211

 - บา้นเชยีงด ี(ตอนหนองคาย) อ.สงัคม จ.หนองคาย แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 211

 - บา้นเชยีงด ี(ตอนหนองคาย) อ.สงัคม จ.หนองคาย แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 211

 - บา้นเจริญสุข (ตอนหนองคาย) อ.เมอืง, ท่าบ่อ จ.หนองคาย แห่ง 1 6,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

2230 - บา้นเลศิไมตรี อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

2230 - บา้นเลศิไมตรี อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 

2267 - บา้นโพนสวา่ง อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 

2267 - บา้นโนนแกว้ (ตอนหนองคาย) อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย แห่ง 1 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 

2266 - บา้นทุ่ม อ.ศรีเชยีงใหม,่ ท่าบ่อ จ.หนองคาย แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นโนนสทีอง (ตอนหนองคาย) อ.เมอืง จ.หนองคาย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 

2267 - บา้นโพนสวา่ง อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211

 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ, โพธิ์ตาก จ.หนองคาย แห่ง 1 6,120,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นเหลา่โพธิ์ศรี อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

2230 - บา้นเลศิไมตรี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย แห่ง 1 7,140,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

เหลา่โพธิ์ศรี อ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย กม. 2.2 14,350,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นค.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

ตูม (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี จ.หนองคาย กม. 3.2 20,500,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย นค.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองบวัเงนิ อ.โพนพสิยั, เฝ้าไร่ จ.หนองคาย กม. 3.2 20,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นค.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 - บา้น

โนนแกว้ (ตอนหนองคาย) อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย กม. 3.5 22,550,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย กม. 374 20,080,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 29,359,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 28,313,000                

งบลงทนุ 28,313,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,313,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 28,313,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

เซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 14,800,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นเหลา่โพธิ์ศรี อ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 3 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นตูม (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี จ.หนองคาย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3026 แยกทาง

หลวงหมายเลข 211 - บา้นเชยีงด ี(ตอนหนองคาย) อ.สงัคม จ.หนองคาย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.4028 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2266 - บา้นผาต ัง้ (ตอนหนองคาย) อ.สงัคม จ.หนองคาย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี จ. แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 211 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ, โพธิ์ตาก จ.หนองคาย แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3043 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.โพนพสิยั, เฝ้าไร่ จ.หนองคาย แห่ง 4 780,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.4016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2267 - บา้นโพนสวา่ง อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 4 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 211 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ, โพธิ์ตาก จ.หนองคาย แห่ง 4 900,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.3041 แยกทาง

หลวงหมายเลข 211 - บา้นเจริญสุข (ตอนหนองคาย) อ.เมอืง, ท่าบ่อ จ. แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นค.1025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - บา้นเทื่อม (ตอนหนองคาย) อ.สระใคร จ.หนองคาย แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,003,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทหนองคาย แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 50,886,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 19,106,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 19,106,000                

งบลงทนุ 19,106,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,106,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,106,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นค.

1017 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหนองสองหอ้ง อ.สระใคร, เมอืง จ. แห่ง 2 1,798,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นค.

3005 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นโพนทอง อ.ศรีเชยีงใหม,่ โพธิ์ตาก แห่ง 2 1,798,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นค.

3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) อ.

รตันวาปี จ.หนองคาย แห่ง 4 3,596,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นค.

3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นเหลา่โพธิ์ศรี อ.เมอืง, โพนพสิยั จ. แห่ง 1 899,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นค.

3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ, โพธิ์ตาก จ. แห่ง 2 1,798,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นค.

3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นตูม (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี แห่ง 2 1,798,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นค.

3040 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นฝายแตก อ.เมอืง จ.หนองคาย แห่ง 2 3,148,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นค.

3042 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นธาตุกลางนอ้ย อ.ท่าบ่อ จ. แห่ง 3 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นค.

4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2266 - บา้นทุ่ม อ.ศรีเชยีงใหม,่ ท่าบ่อ จ. แห่ง 1 1,574,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 4,780,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 4,780,000                 

งบลงทนุ 4,780,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,780,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,780,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นค.

3008 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นเทว ีอ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นค.

3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ, โพธิ์ตาก จ. แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย นค.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2230 - บา้นเลศิไมตรี อ.โพนพสิยั, เฝ้าไร่ จ. แห่ง 1 1,980,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 10,000,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นค.3015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 211 - บา้นโพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ, โพธิ์ตาก จ.หนองคาย แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นค.4022 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2267 - บา้นโนนแกว้ (ตอนหนองคาย) อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย นค.4044 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2266 - บา้นทุ่ม อ.ศรีเชยีงใหม,่ ท่าบ่อ จ.หนองคาย แห่ง 1 3,500,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 5,000,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นค.3019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นตูม (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี จ.หนองคาย แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นค.3041 แยกทาง

หลวงหมายเลข 211 - บา้นเจริญสุข (ตอนหนองคาย) อ.เมอืง, ท่าบ่อ จ. แห่ง 1 2,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 12,000,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย นค.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นหนองยอง (ตอนหนองคาย) อ.รตันวาปี จ.หนองคาย แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย นค.3012 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นเหลา่โพธิ์ศรี อ.เมอืง, โพนพสิยั จ.หนองคาย แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย นค.4013 แยกทางหลวง

หมายเลข 2230 - บา้นเลศิไมตรี อ.โพนพสิยั, เฝ้าไร่ จ.หนองคาย แห่ง 1 4,000,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 102,011,600               

กรมทรพัยากรน า้ 74,500,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 71,000,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 71,000,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 71,000,000                

งบลงทนุ 71,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 71,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองพรานแน ช่วง 2  บา้นดอนหมู่

 หมู่ที่ 5  ต าบลพระธาตุบงัพวน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองไค ้ บา้นวงัสมิ หมู่ที่ 3  ต าบล

บา้นผอื  อ าเภอโพนพสิยั  จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองต ัว๋  บา้นเบดินอ้ย หมู่ที่ 7  

ต าบลวดัธาตุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยต่างค า  บา้นนาตาลเหนือ หมู่ที่ 

2  ต าบลทุ่งหลวง  อ าเภอโพนพสิยั  จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองวงัอ่าง  บา้นยูงทอง หมู่ที่ 10 

 ต าบลหาดค า  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 14,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,500,000                 

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,500,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารและพฒันาสมรรถนะบคุลากรดา้นน า้ 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้คอนกรีตภายในศูนยส์ ารวจอทุกวทิยาที่ 4 

(หนองคาย)  บา้นจอมมณี  ต าบลมชียั  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานศูนยส์ ารวจอทุกวทิยาที่ 4 

(หนองคาย)  บา้นจอมมณี  ต าบลมชียั  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,500,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 15,773,800                
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,773,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 983,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 983,000                   

งบลงทนุ 983,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 983,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นทุ่มฝาง หมู่ที่ 11 

ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 13,110,800                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 3,671,800                 

งบลงทนุ 3,671,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,671,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,671,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโพนบก  หมู่ที่ 3 ต าบล

ชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นน า้โล ้ หมู่ที่ 12 ต าบล

ชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโพธิ์ใหม่  หมู่ที่ 2 ต าบล

บา้นโพธิ์ อ  าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดงเวน้  หมู่ที่ 5 ต าบล

โพนสวา่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นใหญ่ดงเจริญ กลุม่ 1 

หมู่ที่ 10 ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นใหญ่ดงเจริญ กลุม่ 2 

หมู่ที่ 10 ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเดื่อ  หมู่ที่ 3 ต าบลวดั

ธาตุ อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบง  หมู่ที่ 4 ต าบลสกีาย

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเหลา่  หมู่ที่ 6 ต าบล

หาดค า อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นจอมเสด็จ  หมู่ที่ 11 

ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นไทยสามคัคี  หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 333,800                      
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จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 9,439,000                 

งบลงทนุ 9,439,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,439,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,439,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสมสรา้ง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองนาง 

อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองจอก หมู่ที5่ ต าบลหนองหลวง

 อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโนนมนัปลา หมู่ที7่ ต าบลหนอง

หลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นค าสะอาด หมู่ที6่ ต าบลอดุมพร 

อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นบูรพา หมู่ที1่1 ต าบลอดุมพร อ าเภอ 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 

บา้นบูรพา หมู่ที่ 11 ต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโพธิ์จมุพล หมู่ที่ 9 ต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเบดิใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นจอมแจง้ หมู่ที่ 1 ต าบลสกีาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนธาตุ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาดง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาสงิห ์หมู่ที่ 2 ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 6,942,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,500                      

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 9,500                      

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้เเขง็ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 440,000                   

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 350,000                   
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ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 350,000                   

งบลงทนุ 350,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 350,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัหนองคาย ไร่ 100 350,000                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 90,000                     

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 90,000                     

งบลงทนุ 90,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัหนองคาย ระวาง 15 90,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,056,200                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,056,200                 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 285,100                   

งบอดุหนุน 100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัหนองคาย 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัหนองคาย 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 1,771,100                 

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 1,562,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,562,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,562,900                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัหนองคาย กโิลเมตร 35 179,900                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัหนองคาย ไร่ 150 525,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัหนองคาย กลา้ 60000 300,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัหนองคาย กลา้ 140000 406,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัหนองคาย กลา้ 20000 152,000                      

งบอดุหนุน 50,000                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัหนองคาย หมู่บา้น 1 50,000                        

งบรายจ่ายอื่น 100,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัหนองคาย หมู่บา้น 1 100,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,436,500                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 4,436,500                 
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อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 3,527,500                 

งบลงทนุ 3,527,500                 

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 19,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,508,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,203,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 1-2 

(บา้นเลขที่ 95/1,95/2) ของด่านตรวจสตัวป่์าหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 360,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 1-2 

(บา้นเลขที่ 95/3,95/4) ของด่านตรวจสตัวป่์าหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 361,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6 

(บา้นเลขที่ 95/5) ของด่านตรวจสตัวป่์าหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 300,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6 

(บา้นเลขที่ 95/6) ของด่านตรวจสตัวป่์าหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 288,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6 

(บา้นเลขที่ 95/7) ของด่านตรวจสตัวป่์าหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 300,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 5-6 

(บา้นเลขที่ 95/8) ของด่านตรวจสตัวป่์าหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 300,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4 

(บา้นเลขที่ 95/11) ของด่านตรวจสตัวป่์าหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 145,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3-4 

(บา้นเลขที่ 95/13) ของด่านตรวจสตัวป่์าหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 145,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,305,500                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัหนองคาย กโิลเมตร 241 1,238,700                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัหนองคาย กโิลเมตร 13 66,800                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 909,000                   

งบลงทนุ 909,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 909,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 909,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัหนองคาย ไร่ 50 24,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัหนองคาย ไร่ 200 94,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 330 231,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 50 51,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัหนองคาย ไร่ 200 190,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 650 318,500                      

กรมป่าไม ้ 4,795,600                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,966,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 1,966,000                 

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 696,000                   

งบลงทนุ 696,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 696,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 696,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัหนองคาย กลา้ 240000 696,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,270,000                 
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งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัหนองคาย หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 1,200,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัหนองคาย หมู่บา้น 50 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัหนองคาย หมู่บา้น 30 600,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,829,600                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 2,829,600                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,829,600                 

งบลงทนุ 2,829,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,829,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,829,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัหนองคาย กโิลเมตร 9 46,300                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัหนองคาย ไร่ 1372 672,300                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัหนองคาย กลา้ 534000 1,548,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัหนองคาย กลา้ 74000 562,400                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 848,000                   

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ขอ้มลูสถติิ 848,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็

ส านกังานสถติิจงัหวดัหนองคาย  ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั คนั 1 848,000                      

กระทรวงพลงังาน 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 

หมู่บา้นตอแก (ม.3) ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย สถานี 1 120,000                      

กระทรวงมหาดไทย 751,684,200               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 8,141,700                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 228,000                   
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โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 228,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 228,000                   

งบรายจ่ายอื่น 228,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 228,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ รายการ 0 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 6,573,700                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,573,700                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 2,073,700                 

งบลงทนุ 2,073,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,073,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,073,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

หนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,073,700                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 18,605,000                
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แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 10,242,200                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 10,242,200                

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 10,242,200                

งบลงทนุ 10,242,200                

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน คนั 1 1,920,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,322,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,322,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดกลาง กองรอ้ย อส.อ.ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 8,322,200                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 8,362,800                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,362,800                 

การบริหารงานอ าเภอ 8,362,800                 

งบลงทนุ 8,362,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,362,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,197,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้อมรกัษาการบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอประชมุเฉลมิพระเกยีรติอ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 103,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 499,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,257,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 470,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 482,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งส านกังานปกครองอ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 304,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,255,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั แห่ง 1 201,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 1,654,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,652,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถที่วา่การอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 161,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 554,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 499,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 78,400                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 608,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 137,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ภายในเขตที่วา่การอ าเภอศรีเชยีงใหม่

 จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 644,200                      

กรมทีด่นิ 211,600                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 211,600                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 211,600                   

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 211,600                   
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งบลงทนุ 211,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 211,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 211,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 111,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

จมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 100,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 345,179,300              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 333,887,300              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 333,887,300              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ 333,887,300              

งบลงทนุ 333,887,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 333,887,300                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 333,887,300                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นน า้ไพร หมู่ที่ 5 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิเหนือน า้) ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 43,888,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหาดทรายทอง หมู่ที่ 14

 ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ความยาว 1,090 แห่ง 1 46,179,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นน า้ไพร หมู่ที่ 5 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 60 เหนือน า้) ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดั

หนองคาย ความยาว 1,065 เมตร แห่ง 1 35,838,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหว้ยชา้งเผอืก ต าบล

พระพทุธบาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ความยาว 981 เมตร แห่ง 1 36,890,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นท่าม่วง (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิเหนือน า้) ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ความยาว แห่ง 1 36,890,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นตอ้นใหญ่ (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิทา้ยน า้) ต าบลบา้นตอ้น อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ความ แห่ง 1 24,400,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหนองบวั - บา้นสะเงยีว

 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 56 ทา้ยน า้)      ต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืงหนองคาย

 จงัหวดัหนองคาย ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นแดนเมอืง (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิเหนือน า้) ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ความ แห่ง 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บริเวณปากหว้ยคาด  บา้น

ตอ้นใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นตอ้น อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ความ แห่ง 1 24,400,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นม่วง หมู่ที่ 2 (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิทา้ยน า้) ต าบลบา้นม่วง อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ความยาว แห่ง 1 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นผาต ัง้ หมู่ที่ 1 (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิทา้ยน า้) ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ความยาว 500 แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นธาตุใต ้(ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิเหนือน า้) ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ความ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นโพนสา ต าบลโพนสา 

อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ความยาว 140 เมตร แห่ง 1 4,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,800,000                 

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 1,800,000                 

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 1,800,000                 

งบลงทนุ 1,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,800,000                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงหนองคาย อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,800,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 8,540,000                 

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 8,540,000                 

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 8,540,000                 

งบลงทนุ 8,540,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,540,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,540,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมหว้ยหลวง บา้นพรพระธาตุ หมู่ที่ 25 

ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ความยาว 545 เมตร แห่ง 1 8,540,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 952,000                   

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 952,000                   

บริการดา้นช่าง 952,000                   

งบลงทนุ 952,000                   

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย คนั 1 952,000                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 379,546,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 76,500,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 76,500,000                

พฒันาสถานทีท่อ่งเทีย่ว ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 76,500,000                

งบอดุหนุน 76,500,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งหอชมววิเมอืง บริเวณวดัมชียัท่า เทศบาล

เมอืงหนองคาย อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาลานวฒันธรรมเพือ่การท่องเที่ยวตามล าน า้

โขง บริเวณชมุชนชยัพร เทศบาลเมอืงหนองคาย อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 40,500,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 794,700                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 794,700                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 794,700                   

งบลงทนุ 794,700                   

ครุภณัฑ์ 794,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 198,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 9 198,900                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ตู ้ 9 38,700                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ตู ้ 9 49,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

หนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตวั 18 30,600                        
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รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย 

จงัหวดัหนองคาย ชดุ 9 26,100                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 18 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 9 595,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย

 ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย 

ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 9 81,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอ ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 18 104,400                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 300,738,600              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,739,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,739,000                 

งบอดุหนุน 7,739,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,739,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 7,739,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 52 เมตร โพนงาม หมู่ที่ 8 ต าบลวดัธาตุ เทศบาลต าบลวดัธาตุ 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 39 เมตร ยาว 60 

เมตร บา้นพวกใต ้หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นเดื่อ เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,088,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 73 เมตร ยาว 110 

เมตร  หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นถอ่น เทศบาลต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่าบ่อ แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 32 เมตร  

หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นหมอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรี

เชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,031,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 27 เมตร 

ยาว 40 เมตร บา้นโคกคอน หมู่ที่ 5 ต าบลโคกคอน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 620,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 44,520,700                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 14,145,000                

งบอดุหนุน 14,145,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,145,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 14,145,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ มข.2527 หว้ยหนิโงน่ หมู่ที่ 6 บา้น

หนองยาง ต าบลเฝ้าไร่ สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 

20 เมตร เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยเหวบกัค า หมู่ที่ 2 บา้นสรา้งนางขาว 

ต าบลสรา้งนางขาว ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 30,527.50 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลสรา้งนางขาว อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,345,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองหมากจบั หนองหญา้มา้ หมู่ที่ 2,3,17 

ต าบลนาหนงั ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม

วางท่อระบายน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองเทา หมู่ที่ 10 บา้นโคกพฒันา ต าบลนา

หนงั ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อ

ระบายน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองผอื หมู่ที่ 1 บา้นผอื ต าบลบา้นผอื 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นผอื อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองหญา้รงักานอ้ย หมู่ที่ 8 บา้นนาจนัทร ์

ต าบลโพธิ์ชยั ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้หนองกอมเกาะ หมู่ที่ 7 บา้น

หนองเดิ่น ต าบลหนองกอมเกาะ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 

ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองนาทา หมู่ที่ 4 บา้นท่ากฐนิ ต าบลบา้น

หมอ้ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,000,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 30,375,700                

งบอดุหนุน 30,375,700                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,375,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 30,375,700                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นดอนหม ีต าบลกองนาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,869,300                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล 

หมู่ที่ 2 บา้นค าซ ิต าบลอดุมพร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอดุมพร อ าเภอ

เฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 511,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นศูนยก์ลาง ต าบลด่านศรีสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่าน

ศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,367,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 7 บา้นหว้ยหมากพริก ต าบลด่านศรีสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,367,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นเหลา่ ต าบลสรา้งนางขาวเทศบาลต าบลสรา้งนางขาว อ าเภอ

โพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,690,000                    



38 / 110

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 5 บา้นหนองอ ัว้ ต าบลทุ่งหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บา้นเดื่ออดุม ต าบลบา้นเดื่อ เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ

 อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,170,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นเมอืงหมใีหญ่ ต าบลเมอืงหม ีตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงหม ีอ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 3,370,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น (วางท่อจ่ายน า้ประปา

หมู่บา้น) หมู่ที่ 1 บา้นเมอืงหมใีหญ่ ต าบลเมอืงหม ีองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเมอืงหม ีอ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 510,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นจอมแจง้ ต าบลสกีาย พรอ้มองคก์ารบริหารส่วนต าบลสกีาย 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 3,073,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นนาโคก ต าบลผาต ัง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาต ัง้ อ าเภอ

สงัคม จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 3,687,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นดงตอ้ง ต าบลผาต ัง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาต ัง้ อ าเภอ

สงัคม จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 3,687,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,903,400                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,903,400                 

งบอดุหนุน 1,903,400                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,903,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,903,400                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัหลวง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแบง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เฉลมิพระ

เกยีรติบา้นใหม่พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมชียั

วนาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่า

ธรรมคุณ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ด่านศรี

สุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพธิ์ตาก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

อรญัญาสุนทราลยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยางชมุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

นายาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เปงจาน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสนัติ

ธรรมาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตอ้น อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคอก

ชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นฝาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สมณานุเคราะห ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นถอ่น เทศบาลต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาขา่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้โมง องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วา่น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นวา่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สุวรรณ

ภูม ิองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

หนองผอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงท่าบ่อ เทศบาลเมอืงท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หงสท์อง เทศบาลต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

โพนสา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองปลาไหล องคก์ารบริหารส่วนต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปทุม

เทพวนาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เซมิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเซมิ อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองอ ัว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาหนงั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นผอื 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นผอื อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโพธิ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโสภา

พมิขุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สุข

ส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ต่างค า อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมณี

โคตร เทศบาลต าบลโพนพสิยั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกดุ

บง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บกหวาน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เชอืก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แดง เทศบาลต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หาดค า 

เทศบาลต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงหนองคาย เทศบาลเมอืงหนองคาย อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองกอมเกาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกอม

เกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกวนวนั เทศบาลต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปะโค เทศบาลต าบลปะโค อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีบวั

บาง เทศบาลต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเวยีงคุก เทศบาลต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนิโงม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

พวก-หวัหาด เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนสวา่ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนสวา่ง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองสองหอ้ง เทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

ทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองปลาปาก เทศบาลต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอ

ศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศรีเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลศรีเชยีงใหม่ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นม่วง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นม่วง อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นฟ้า

ประทาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลอง

รตัน ์เทศบาลเมอืงหนองคาย อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลวดัธาตุ เทศบาลต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเวยีงคุก เทศบาลต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลศรีเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลศรีเชยีงใหม่ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลหนองปลา

บาก เทศบาลต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 22,800,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 22,800,000                

งบอดุหนุน 22,800,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 19,200,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 19,200,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 19,200,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตนั 6 ลอ้  ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตนั 6 ลอ้  ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตไ์ม่ต า่กวา่ 170 

กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  เทศบาลต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตนั 6 ลอ้  ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่

 170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกอมเกาะ

 อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 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 าบลชมุชา้ง อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลโพนพสิยั อ าเภอโพนพสิยั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงหนองคาย อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตนั 6 ลอ้  ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตนั 6 ลอ้  ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่

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

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 3,600,000                    

รายการระดบัที3่: รถตกัลอ้ยาง ขนาด 100 แรงมา้ เทศบาลต าบลศรี

เชยีงใหม่ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย คนั 1 3,600,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 223,775,500              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 163,231,000              

งบอดุหนุน 163,231,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 163,231,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 163,231,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.57-005 ถนนนิกรประสทิธิ์ (ช่วงซอยเพชรมณี - โรงแป้ง) หมู่ที่ 10

 บา้นเกษตรผล กวา้ง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั สาย 1 1,358,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นค.ถ.61-002 สายโพนตาล - นาขา่ หมู่ที่ 3,4,6 มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 12,450 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา่ อ าเภอท่า สาย 1 3,415,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวง นค.ถ.76-001 สายบา้นเดื่อ - บา้นเสีย่น หมู่ที่ 2,4 ต าบลบา้นเดื่อ 

จ านวน 4 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,515 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย สาย 1 2,991,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นค.ถ.83-002 สายทางบา้นวา่น หมู่ที่ 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว

 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นวา่น อ าเภอ สาย 1 4,693,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นค.ถ.83-003 สายทางบา้นวา่น หมู่ที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว

 953 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นวา่น อ าเภอท่า สาย 1 2,382,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.118-15 สายบา้นค าป่ากา้ว หมู่ที่ 10 - บา้นราษฎรส์ามคัคี หมู่ที่ 7

 ต าบลหนองนาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย สาย 1 2,752,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.118-01 สายบา้นโนนสดใส หมู่ที่ 9 ต าบลหนองนาง - บา้นนอ้ย 

ต าบลบา้นเดื่อ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย สาย 1 2,565,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.99-007 สายบา้นโคกบุญสนอง หมู่ที่ 11 - บา้นดงเหลา่ หมู่ที่ 8 

ต าบลโพนทอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,290 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย สาย 1 6,235,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.99-005 สายบา้นดงเหลา่ หมู่ที่ 8 - บา้นนาฝาก หมู่ที่ 7 ต าบล

โพนทอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย สาย 1 6,534,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.28-003 สายบา้นสรา้งนางขาว - ดอนสนุก หมู่ที่ 2 กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,080 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลสรา้งนางขาว อ าเภอ สาย 1 4,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.28-001 สายบา้นเหลา่ - หนองแคน - หาดส ัง่ หมู่ที่ 1 กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,178 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลสรา้งนางขาว 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย สาย 1 5,215,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นค.ถ.36-001 สายแยกทางหลวง 212 บา้นนิคมดงบงั - 

บา้นใหม่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,490 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย สาย 1 8,409,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นค.ถ.36-003 สายบา้นหนองกงุเหนือ - บา้นหนองกุง้ใต ้

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,365 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย สาย 1 2,169,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.50-002 สายบา้นเซมิทุ่ง หมู่ที่ 3 - บา้นค าตอยูง หมู่ที่ 7 กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเซมิ อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย สาย 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.59-010 สายนาตาล - โนนศิลา หมู่ที่ 2 บา้นนาตาลเหนือ จ านวน 

2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,052 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย สาย 1 5,704,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นค.ถ.70-001 สายบา้นนาหนงั - บา้นหนองหอย กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย สาย 1 7,220,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

นค.ถ.79-008 สายหนองไค ้- บา้นค าอนิแปลง หมู่ที่ 5 มปีริมาตรลูกรงั

ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นผอื 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย สาย 1 525,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.34-012 บา้นเหลา่ หมู่ที่ 6 ต าบลหาดค า - บา้นเบดิ ต าบลวดัธาตุ 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร

 เทศบาลต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย สาย 1 1,088,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งปรบัปรุงผวิจราจร ดว้ยการปูแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นค.ถ.3-025 ถนนปานคูณ หมู่ที่ 5 ชมุชน

ดอนมน และหมู่ที่ 9 ชมุชนบ่อหนิ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 21,719 ตารางเมตร

 เทศบาลเมอืงหนองคาย อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย สาย 1 5,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.39-008 สายบา้นนาฮ ี- บา้นดอนกอก กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,440 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย สาย 1 3,239,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.39-003 สายแยก ทช.นค.1034 - บา้นโพธิ์เงนิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 

295 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลค่ายบกหวาน 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย สาย 1 670,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นค.ถ.102-06 สายบา้นบุ่งเล - บ่อแปบ หมู่ที่ 4 ต าบลเมอืงหม ี

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,205 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเมอืงหม ีอ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย สาย 1 2,940,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นค.ถ.2025 สายบา้นหนองเดดิ - บา้นท่าดอกค า หมู่ที่ 3,5,6 ต าบลเมอืง

หม ีขนาดผวิจราจรรวมไหลท่างกวา้ง 8 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.20 

เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,960 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเมอืงหม ีอ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย สาย 1 3,483,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายไหลท่างคอนกรีตเสริมเหลก็ และปรบัปรุงเป็นผวิ

จราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นค.ถ.115-02 บา้นนา

ไก่ - บา้นหนองเดิ่น หมู่ที่ 2,3,4,9,11 ไหลท่างกวา้ง 1 เมตร ยาว 2,766 

เมตร หนา 0.15 เมตร และปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 19,103 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย สาย 1 7,190,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ เป็นผวิทางแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นค.ถ.115-03 บา้นหนองกอม

เกาะ - บา้นหนองขาม หมู่ที่ 4,8,9,10 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,301 เมตร 

หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,204 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย สาย 1 2,760,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นค.ถ.124-04 สายบา้นพรา้วใต ้- บา้นจอมแจง้ หมู่ที่ 6 กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิโงม

 อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย สาย 1 1,140,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นค.ถ.124-03 สายบา้นศาลาค า - บา้นหนิโงมใต ้หมู่ที่ 4 - 8 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,917 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย สาย 1 1,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นค.ถ.40-02 สายริมโขง วดัอรญับรรพต - บา้นป่าสกั หมู่ที่

 1,2,5,7 และ 8 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย สาย 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นค.ถ.29-002 ถนนซอยเทศบาล 11 เชือ่มซอยเทศบาล 21 หมู่ที่

 1,2 ต าบลสงัคม กวา้ง 4 เมตร ยาว 748 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย สาย 1 1,172,000                    
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รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นค.ถ.29-005 ถนนส านกังานเทศบาล เชือ่มซอยเทศบาล 11 

ต าบลสงัคม หมู่ที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,095 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย สาย 1 2,071,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นป่าสกั หมู่ที่ 4 

เชือ่มต่อเขตอ าเภอศรีเชยีงใหม่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนา 

0.05 เมตร เทศบาลต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย สาย 1 2,021,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

บา้นกวด - โคกสวา่ง - โคกถาวร หมู่ที่ 1,2,8 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,697 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ สาย 1 2,319,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 บา้นทุ่ม กวา้ง

 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้

โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย สาย 1 3,050,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางไปดอน

นกเขา หมู่ที่ 8 กวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่า สาย 1 1,185,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ปูทบัดว้ย

แอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายลา้นนาหนงั - บา้นโคกพฒันา หมู่ที่ 10 ต าบล

นาหนงั กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,635 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย สาย 1 5,785,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโนนสวา่ง หมู่ที่ 4

 ต าบลบา้นผอื เชือ่มบา้นใหม่โพธิ์ หมู่ที่ 11 ต าบลนาหนงั กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 3,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นผอื อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย สาย 1 8,746,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งปรบัปรุงผวิจราจร ดว้ยการปูแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต ถนนริมโขง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,305 ตารางเมตร เทศบาลเมอืง

หนองคาย อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย สาย 1 4,385,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นยางชมุ 

เชือ่มบา้นบะยาว กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย สาย 1 6,547,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนาโคก - 

สายวดัภูป่าซาง หมู่ที่ 4 บา้นโคก ต าบลผาต ัง้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม สาย 1 4,653,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นค.ถ.1-0018 บา้นปากสวย - บา้นโนนทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0 - 1 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัหนองคาย อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นค.ถ.1-0011 บา้นหนอง - บา้นนางิ้ว กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,600 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองคาย อ าเภอสงัคม สาย 1 9,990,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 26,728,400                

งบอดุหนุน 26,728,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,728,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 26,728,400                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80ตอก

เสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหองแดงเทศบาลต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 24,258,400                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนสะอาด องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงัหลวง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโพธิ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

กอมเกาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนาด 81-100 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง 

เทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบกหวาน องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีบวับางเทศบาลต าบลวดัธาตุ

 อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลหนองปลาบากเทศบาลต าบลหนองปลา

ปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 27,611,000                

งบอดุหนุน 27,611,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,611,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 27,611,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นกองนาง 

หมู่ที่ 1 บา้นกองนาง ต าบลกองนาง เทศบาลต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ แห่ง 1 4,108,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโพนงาม 

หมู่ที่ 1 บา้นโพนงาม ต าบลบา้นถอ่น เทศบาลต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่า

บ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโพนตาล -

 นาขา่ หมู่ที่ 8 บา้นโคกถาวร ต าบลนาขา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา่

 อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,735,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเดื่อ - บา้น

เสีย่น หมู่ที่ 9 บา้นเสีย่น ต าบลบา้นเดื่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

เดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,114,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหาดส ัง่ 

(หาดทรายทอง) หมู่ที่ 7 บา้นหาดส ัง่ ต าบลสรา้งนางขาว เทศบาลต าบล

สรา้งนางขาว อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,520,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเวนิ หมู่ที่ 

3 บา้นเวนิ ต าบลจมุพล องคก์ารบริหารส่วนต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั แห่ง 1 2,490,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นร่องถอ่น 

หมู่ที่ 5 บา้นร่องถอ่น ต าบลจมุพล องคก์ารบริหารส่วนต าบลจมุพล 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,490,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นนาตาล

เหนือ หมู่ที่ 2 บา้นนาตาลเหนือ ต าบลทุ่งหลวง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 631,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหวัหาด 

หมู่ที่ 10 บา้นหวัหาด ต าบลบา้นเดื่อ เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเดื่อ - สี

กาย หมู่ที่ 1 บา้นหมากก่อง ต าบลบา้นเดื่อ เทศบาลต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหาดค า 

หมู่ที่ 2 บา้นหาดค า ต าบลหาดค า เทศบาลต าบลหาดค า อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นบอน หมู่ที่

 4 บา้นบอน ต าบลหาดค า เทศบาลต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหมอ้เหนือ

 และบา้นหมอ้ใต ้ต าบลบา้นหมอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้ 

อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 7,418,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,513,300                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,513,300                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,263,600                 

งบลงทนุ 1,263,600                 

ครุภณัฑ์ 1,263,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,228,600                    

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 10 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 28,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 2 35,000                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 249,700                   
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งบลงทนุ 249,700                   

ครุภณัฑ์ 249,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 249,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย 

ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอม

เกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอม

เกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 5 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง ชดุ 5 19,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัหนองคาย ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 58,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 160,600                   

กรมคุมประพฤติ 40,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 40,600                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 40,600                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 40,600                     

งบลงทนุ 40,600                     

ครุภณัฑ์ 40,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 40,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัหนองคาย  ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 4 31,600                        

กรมราชทณัฑ์ 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 120,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 120,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัหนองคาย  ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย

 จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 120,000                      

กระทรวงแรงงาน 2,937,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 87,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 87,800                     

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 52,000                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 52,000                     

งบลงทนุ 52,000                     

ครุภณัฑ์ 52,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 41,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานแรงงานจงัหวดัหนองคาย  ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัทพ์ื้นฐานแบบไรส้าย  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 5 17,500                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น ส านกังานแรงงานจงัหวดัหนองคาย  ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตวั 6 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 11,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 18 ลา้น

พกิเซล ส านกังานแรงงานจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตวั 1 11,000                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 35,800                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 35,800                     

งบลงทนุ 35,800                     

ครุภณัฑ์ 35,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 35,800                        

กรมการจดัหางาน 2,812,700                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 729,500                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

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 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,500                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,500                      

งบด าเนินงาน 8,500                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,500                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,800                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,736,100                 

โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,736,100                 

การพจิารณาอนุญาตท างานแบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,736,100                 

งบด าเนินงาน 1,736,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,600,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 30,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 84,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 84,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,208,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 519,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตพ์รอ้มคนขบั 0 399,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเกบ็สิง่ปฏกูิล 0 4,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้โทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ต 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุบริโภค 0 60,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 135,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 99,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 36,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 201,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 201,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 201,000                   

งบลงทนุ 201,000                   
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ครุภณัฑ์ 201,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 201,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

หนองคาย  ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 5 201,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 36,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,600                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 36,600                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 36,600                     

งบลงทนุ 36,600                     
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ครุภณัฑ์ 36,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,600                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ระดบั 9 ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตวั 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 28,600                        

กระทรวงวฒันธรรม 1,284,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 298,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 298,900                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 298,900                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 114,100                   

งบลงทนุ 114,100                   

ครุภณัฑ์ 114,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 70,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัหนองคาย  

ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

หนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตวั 4 19,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

หนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตู ้ 3 16,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

หนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 33,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

หนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 33,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 184,800                   

งบลงทนุ 184,800                   

ครุภณัฑ์ 184,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 184,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 2 39,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

หนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 74,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัหนองคาย  

ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 3 45,000                        

กรมศิลปากร 986,000                   

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 986,000                   

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 986,000                   

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 986,000                   

งบลงทนุ 986,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 986,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 986,000                      

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาเจดยีน์กยูง วดัศรีชมภูองคต์ื้อ ต าบลน า้

โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 986,000                      

กระทรวงศึกษาธิการ 1,055,202,134            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 153,875,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 632,100                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 632,100                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 632,100                   

งบรายจ่ายอื่น 632,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 632,100                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 19,216,200                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 19,216,200                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 7,130,600                 

งบอดุหนุน 7,130,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,130,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 5,150,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,980,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 12,085,600                

งบอดุหนุน 12,085,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,085,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 9,569,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 2,516,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 432,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 432,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 432,000                   

งบรายจ่ายอื่น 432,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 432,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 127,330,100              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 127,330,100              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 20,098,400                

งบอดุหนุน 20,098,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,098,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,131,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,256,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 13,710,100                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 107,231,700              

งบอดุหนุน 107,231,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 107,231,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 92,010,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 4,831,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,061,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,932,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,396,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,264,600                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 5,609,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 5,609,500                 

งบลงทนุ 5,609,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย

 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

หนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

หนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย 

ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

หนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย 

ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา   ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 2 3,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว    ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย 

ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอม

เกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย 

ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,346,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถส านกังานศึกษาจงัหวดัหนองคาย 

บริเวณศูนยร์าชการ   ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั รายการ 1 290,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,688,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย 

บริเวณศูนยร์าชการ   ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั รายการ 1 3,688,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 368,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย 

บริเวณศูนยร์าชการ    อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 368,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 655,100                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 655,100                   

งบลงทนุ 655,100                   

ครุภณัฑ์ 655,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 655,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 26 416,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 26 98,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 32,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย

 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 7,700                         

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 674,449,234              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,174,654                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,174,654                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,174,654                 

งบด าเนินงาน 1,174,654                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,174,654                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,174,654                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนวงัหลวง

พทิยาสรรพ ์ต าบลวงัหลวง อ าเภออ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 515,019,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 495,517,600              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 495,517,600              

งบอดุหนุน 495,517,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 495,517,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 80666 495,517,600                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 80666 65,883,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 80666 31,782,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 80666 33,626,100                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 80666 57,282,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 80666 306,942,800                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 19,502,300                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 7,395,700                 

งบลงทนุ 7,395,700                 

ครุภณัฑ์ 2,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนประชาสงเคราะห ์4 ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเมอืงบาง ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหาดค าบอนวฒันา ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนจนัทราราม ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองนาง ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกวดโคกสวา่ง ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาเพยีงใหญ่ ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นศรีเชยีงใหม่ ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นน า้สวยมติรภาพที่ 19 ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแบง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลนาด ีอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสาวแล ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,595,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,595,700                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนประชาสงเคราะห ์4 ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอ

สงัคม จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเมอืงบาง ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนจนัทราราม ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย

 จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองนาง ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกวดโคกสวา่ง ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาเพยีงใหญ่ ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั

 จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นศรีเชยีงใหม่ ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรี

เชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรี

เชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นน า้สวยมติรภาพที่ 19 ต าบลสระใคร 

อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 342,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแบง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลนาด ีอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสาวแล ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก แห่ง 1 377,700                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 12,106,600                

งบลงทนุ 12,106,600                

ครุภณัฑ์ 12,106,600                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,146,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวทิยา  ต าบล

ค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นปะโค ต าบลปะโค  อ าเภอ

เมอืงหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลพระธาตุบงั

พวน  อ าเภอเมอืงหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเมอืงบาง  ต าบลวดัธาตุ  อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนธนากรสงเคราะห ์ต าบลหนองกอม

เกาะ  อ าเภอเมอืงหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหนิโงมวทิยา  ต าบลหนิโงม  อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเมอืงหม ีพรหมวทิยา  ต าบลกวน

วนั  อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนนาฮนุีเคราะห ์ ต าบลค่ายบกหวาน 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองหมืน่  ต าบลค่ายบกหวาน 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเดื่อใต ้ต าบลบา้นเดื่อ  อ าเภอ

เมอืงหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเชอืกหมว้ยวทิยา  ต าบลพระธาตุบงั

พวน  อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเนินพระเนาวว์ทิยา  ต าบลโพธิ์ชยั 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหาดค าบอนวฒันา  ต าบลหาดค า  

อ าเภอเมอืงหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเหลา่ฝ้ายผดุงวทิย ์ ต าบลวดัธาตุ 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนดงเวน้ดงเจริญวทิยา  ต าบลสองหอ้ง 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหวัหาดวทิยา  ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคุยนางขาว  ต าบลหนองกอมเกาะ

 อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองเดิ่น  ต าบลหนองกอมเกาะ

 อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอกัษรอดุลวทิยา  ต าบลหาดค า  

อ าเภอเมอืงหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนป่าสกัวทิยา  ต าบลกองนาง  อ าเภอ

ท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโกมลวทิยาคาร ต าบลท่าบ่อ  อ าเภอ

ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกวดโคกสวา่ง ต าบลนาขา่  

อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดีหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเดื่อ  ต าบลบา้นเดื่อ  อ าเภอท่าบ่อ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นถอ่น ต าบลบา้นถอ่น  

อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนคุรุศิษยว์ทิยา  ต าบลบา้นวา่น  อ าเภอ

ท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นโพนสา ต าบลโพนสา  

อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองนาง  ต าบลหนองนาง  

อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกองนาง ต าบลกองนาง  อ าเภอ

ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกคอน  ต าบลโคกคอน  

อ าเภอท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโพนพระ  ต าบลโคกคอน  

อ าเภอท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าส าราญ  ต าบลน า้โมง อ าเภอ

ท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองแวง  ต าบลน า้โมง  อ าเภอ

ท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหมอ้เหนือ(หลวงปู่เหรียญ 

อปุถมัภ)์  ต าบลบา้นหมอ้  อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนพระพทุธบาทเทสรงัสวีทิยา  ต าบล

พระพทุธบาท  อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นศรีเชยีงใหม่ ต าบลพานพรา้ว  

อ าเภอศรีเชยีงใหม่  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโนนสงา่หนองแวงวทิยา  ต าบลพาน

พรา้ว  อ าเภอศรีเชยีงใหม่  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค ์ต าบลหนองปลา

ปาก  อ าเภอศรีเชยีงใหม่  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลศรีเชยีงใหม่  ต าบลพานพรา้ว

 อ าเภอศรีเชยีงใหม่  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี  ต าบลหนองปลาปาก

  อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนประชาสงเคราะห ์4  ต าบลแกง้

ไก่  อ าเภอสงัคม  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสงักะลนีาขาม ต าบลแกง้ไก่  

อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนางิ้ว  ต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม  ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นซ าเจยีง-ดงป่าเปลอืย  ต าบลนางิ้ว

  อ าเภอสงัคม  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเทา-นาบอน ต าบลนางิ้ว  อ าเภอ

สงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเทพประทบั ต าบลนางิ้ว  อ าเภอ

สงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นม่วง  ต าบลบา้นม่วง  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นผาต ัง้  ต าบลผาต ัง้  อ าเภอสงัคม ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยไซงวั  ต าบลผาต ัง้  อ าเภอ

สงัคม  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลสงัคม  ต าบลสงัคม  อ าเภอ

สงัคม  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลบา้นคอกชา้ง ต าบลคอกชา้ง  

อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองบวัเงนิ ต าบลสระใคร  

อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้สวยมติรภาพที่ 19  ต าบลสระ

ใคร  อ าเภอสระใคร  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเหมอืดแอ่  ต าบลคอกชา้ง  

อ าเภอสระใคร  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสมสะอาดดงมขุวทิยา  ต าบลคอกชา้ง

 อ าเภอสระใคร  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหมากหุ่งขี้เหลก็  ต าบลบา้นฝาง 

อ าเภอสระใคร  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค ์ ต าบล

บา้นฝาง  อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห ์ ต าบลสระใคร

 อ าเภอสระใคร  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโพนสวรรค ์ ต าบลสระใคร 

อ าเภอสระใคร  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 96,280                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอาโอยาม่า 2  ต าบลด่านศรีสุข  

อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสาวแล  ต าบลโพธิ์ตาก  อ าเภอ

โพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลโพนทอง  อ าเภอโพธิ์

ตาก  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโพนทอง  ต าบลโพนทอง  อ าเภอ

โพธิ์ตาก  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่  ต าบลโพนทอง  

อ าเภอโพธิ์ตาก  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโพธิ์ตาก  ต าบลโพธิ์ตาก  อ าเภอ

โพธิ์ตาก  จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,960,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลบา้นวา่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาน า้พาย ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาดง ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะเฟือง ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโพนศิลางามวทิยา ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่าบ่อ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอุ่มเยน็ ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่มฝาง ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงนาค า ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหงสท์องสามขา ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาชา้งน า้ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากมาง ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้โมง ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาบง ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนอ้ย ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเทวดีอนขม ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรส์ามคัคี ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนาง ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเป้า ต าบลบา้นวา่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สาขาบา้นหว้ยหมากพริก ต าบลด่านศรีสุข

 อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนขนุนพฒันา ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศูนยก์ลาง ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ทอน ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีงคุก ต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรา้วเหนือ ต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกป่าฝาง ต าบลปะโค อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อแปบหนองหญา้มา้วทิยา ต าบลพระธาตุบงัพวน

 อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสกีายวทิยาคม ต าบลสกีาย อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเบดิวทิยา ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนครุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบ่อ ต าบลปะโค อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระธาตุบงัพวน ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกค าทุ่งสวา่งวทิยา ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมากก่องฝายแตก ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกส าราญ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกแมงเงา ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแจง้ ต าบลเมอืงหม ีอ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        
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02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนมะเขอืดอนหมูโพธิ์ทองวทิยา ต าบลพระธาตุบงัพวน 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอมแจง้ ต าบลสกีาย อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนาด คุรุราษฎรอ์ทุศิ ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรา้วใตเ้จริญสุข ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโพนสวา่งป่าตองวทิยา ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นพวก ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองผอืวทิยาคม ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาอ่างสรา้งอ่าง ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวยหลง ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งพอก ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเจริญ ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคลอง ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแดงสรา้งประทายพฒันา ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงวทิยา ต าบลสกีาย อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าโป้งเป้งโคตรธสิารวทิยา ต าบลค่ายบกหวาน 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลอรุณรงัษ ีต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจนัทราราม ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจอมมณี ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองปลาปากจ าปาทอง ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอ

ศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสยีว ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัทราย ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพฒันาค าแกว้ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพานพรา้ว ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขมุค า ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถิน่ทอนเหนือ ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ากฐนิ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนส านกังานสลากกนิแบ่งที่ 75 ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรี

เชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัน า้มอก ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าสกั ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหมอ้ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนฉนัทนาวณัรถ ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแดง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตอแก ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝางวทิยา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากอ ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมสนุกดงหนองบอน ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัวทิยา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเดื่อทุ่งสวรรค ์ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงน า้ไพร ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงตอ้ง ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโคก ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกกลา้ ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสงักะลนีาขาม สาขา หนองแสง ต าบลแกง้ไก่ 

อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้ใหม่ ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากโสม ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดเสริม ต าบลบา้นม่วง อ าเภอสงัคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัมน ต าบลบา้นม่วง อ าเภอสงัคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฟ้าประทาน ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแคนโนนมนัปลา ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจบัไม ้ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองววัชมุ ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนป่าไมอ้ทุศิ 8 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเมย ต าบลเหลา่ต่างค า อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเปลวเงอืก ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นโนน-โนนสวรรค ์ต าบลกดุบง อ าเภอโพน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแกลบ ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลเซมิ อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเพยีงนอ้ยนาสมบูรณ์ ต าบลจมุพล อ าเภอโพน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลุม่พฒันา ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้เยน็ ต าบลเหลา่ต่างค า อ าเภอโพนพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกุง้ ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวนิร่องถอ่นสามคัคี ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนทนั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแอก ต าบลบา้นผอื อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแคนดอนสนุก ต าบลสรา้งนางขาว อ าเภอ

โพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าตอยูง ต าบลเซมิ อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดส ัง่ ต าบลสรา้งนางขาว อ าเภอโพนพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหวัภู ต าบลเหลา่ต่างค า อ าเภอโพนพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหนามแท่ง ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตอ้นเหนือ ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนิคมดงบงั ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าจ าปา ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีด่อนกลางสามคัคี ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพน

พสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องโนร่องแกมค าบอน ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพน

พสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่โพธิ์ศรี ต าบลสรา้งนางขาว อ าเภอโพนพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแหวน ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพนพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งนางขาว ต าบลสรา้งนางขาว อ าเภอโพนพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตาลเหนือโนนสวาท ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุบง ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหลวงนาขาม ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพนพสิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตาล ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนยูเนสโกสมัมนา ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปกัหมู ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง สาขา ค าอนิแปลง ต าบลบา้นผอื อ าเภอ

โพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมเจริญชยั ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทบัไฮ ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพระบาทนาหงส ์ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคอน ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงดาล ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเตชะไพบูลย ์1 ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสนธริาษฎรบ์  ารุง ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค ามูลชมภูพร ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค ามูลชมภูพร สาขา ชมภูพร ต าบลนาทบัไฮ 

อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เป ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปร่งส าราญ ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามคัคีชยั ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาชมุชา้ง ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสงิห ์ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเค็ม ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาลชมุ ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแกว้ ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเหมอืด ต าบลบา้นตอ้น อ าเภอรตันวาปี ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 156,503,480              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,372,280                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,372,280                 

งบลงทนุ 2,372,280                 

ครุภณัฑ์ 2,372,280                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,372,280                    
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนพระ ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กวดโคกสวา่ง ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแวง ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นอ้ย ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโพน

ศิลางามวทิยา ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นโพนสา ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 48 71,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองนาง ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาน า้พาย ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ราษฎรส์ามคัคี ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวัเงนิ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าหนองพนัทา ต าบลเซมิ อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงสระพงั ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นเมอืงหม ี(พรหมวทิยา) ต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หมากก่องฝายแตก ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 33 48,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นพวก ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เดื่อใต ้ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พระธาตุบงัพวน ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโคก

ค าทุ่งสวา่งวทิยา ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 58 85,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

มะเขอืดอนหมูโพธิ์ทองวทิยา ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกก่อง ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อแปบหนองหญา้มา้วทิยา ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเหลา่

ฝ้ายผดุงวทิย ์ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 30 44,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนครุ

ราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโพน

สวา่งป่าตองวทิยา ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนรุจี

จนิตกานนท ์ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 54 79,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาทบัไฮ ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาทบัไฮ สาขา โนนภูทอง ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตอ้น ต าบลบา้นตอ้น อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนแพง ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาชมุชา้ง ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเค็ม ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

พฒันาค าแกว้ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หมอ้เหนือ (หลวงปู่เหรียญ อปุถมัภ)์ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัน า้มอก ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ส านกังานสลากกนิแบ่งที7่5 ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขมุค า ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สมสนุกดงหนองบอน ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวัวทิยา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตอแก ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โสกกลา้ ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เทพประทบั ต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากโสม ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลสงัคม ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ฟ้าประทาน ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนร่วมมติรวทิยา ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลบา้นวา่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกส าราญ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหมากก่องฝายแตก ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาคลอง ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนดงเวน้ดงเจริญวทิยา ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสรา้งพอก ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบงวทิยา ต าบลสกีาย อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหาดค าบอนวฒันา ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนเตชะไพบูลย ์1 ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศรีเชยีงใหม่ ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลศรีเชยีงใหม่ ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพานพรา้ว ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 94,819,800                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 77,182,300                

งบลงทนุ 77,182,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,182,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,896,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นแบง ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนสุทธสริิโสภา ต าบลนาทบัไฮ 

อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 56,212,900                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค ์ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระ

ใคร จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนบา้นหมอ้ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นสงักะลนีาขาม ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนหาดค าบอนวฒันา ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย

 จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นวงัน า้มอก ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้น

เทา-นาบอน ต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,070,000                    

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

ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

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

ตาลวทิยา ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

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

ผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นท่าส าราญ 

ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นปกั ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอโพนพสิยั จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นค าโคนสวา่ง ต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นนาทบัไฮ ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 2,697,000                    

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

ชมุชนบา้นโนน-โนนสวรรค ์ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นหนองววัชมุ ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนรสลนิคคัณางค ์ต าบล

เฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 510,200                      

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

มนัปลา ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นนาค ามูลชมภู

พร สาขา ชมภูพร ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

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

พระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

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

หนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นปกั ต าบลบา้น

โพธิ์ อ  าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนายาง ต าบลพระ

บาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนเฝ้าไร่วทิยา ต าบลเฝ้า

ไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองจอกโนน

สมบูรณ์ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองหลวง 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นโพธิ์ ต าบลบา้น

โพธิ์ อ  าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นผอื  ต าบลบา้นผอื

 อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 10,312,100                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,927,700                    

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนชมุชนบา้นปากสวย 

ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาค ามูลชมภูพร สาขา ชมภูพร ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,145,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอกัษรอดุลวทิยา ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบ่อ ต าบลปะโค อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกส าราญ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 199,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้โมง ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราษฎรส์ามคัคี ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลบา้นวา่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าสกั ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ แห่ง 1 198,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองปลาปากจ าปาทอง ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอ

ศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพฒันาค าแกว้ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ แห่ง 1 167,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนขนุนพฒันา ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงักะลนีาขาม ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเทา-นาบอน ต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัวทิยา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธนากรสงเคราะห ์ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นพวก ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมะเขอืดอนหมูโพธิ์ทองวทิยา ต าบลพระธาตุบงัพวน 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกองนาง ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนอ้ย ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 192,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีเชยีงใหม่ ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรี แห่ง 1 197,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัน า้มอก ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรี แห่ง 1 199,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงตอ้ง ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนอง ต าบลบา้นม่วง อ าเภอสงัคม จงัหวดั แห่ง 1 199,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเดื่อทุ่งสวรรค ์ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคุรุศิษยว์ทิยา ต าบลบา้นวา่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 178,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาฮนุีเคราะห ์ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 199,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเวยีงคุก ต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 198,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกแมงเงา ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเจริญ ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นปะโค ต าบลปะโค อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งพอก ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาบง ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 116,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพนศิลางามวทิยา ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่าบ่อ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนร่วมมติรวทิยา ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพานพรา้ว ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขมุค า ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ แห่ง 1 189,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระพทุธบาทเทสรงัสวีทิยา ต าบลพระะพทุธบาท 

อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสาวแล ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดั แห่ง 1 177,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาต ัง้ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเทพประทบั ต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม จงัหวดั แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากอ ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลอรุณรงัษ ีต าบลโพธิ์ชยี อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 199,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงบาง ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 199,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลศรีเชยีงใหม่ ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสงัคม ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดั แห่ง 1 198,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนสวรรค ์ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกป่าฝาง ต าบลปะโค อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 194,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อแปบหนองหญา้มา้วทิยา ต าบลพระธาตุบงั

พวน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นถอ่น ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกวดโคกสวา่ง ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 199,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค ์ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรี

เชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมอ้เหนือ (หลวงปู่เหรียญ อปุถมัภ)์ ต าบลบา้น

หมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฟ้าประทาน ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดั แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดั แห่ง 1 56,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมสะอาดดงมขุวทิยา ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห ์ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาอ่างสรา้งอ่าง ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 188,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าสกัวทิยา ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 155,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนาด คุรุราษฎรอ์ทุศิ ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเบดิวทิยา ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแอก ต าบลบา้นผอื อ าเภอโพนพสิยั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหนามแท่ง ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเซมิ ต าบลเซมิ อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าจ าปา ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกถอ่นสองแพวทิยา ต าบลวดัหลวง อ าเภอ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาชมุชา้ง ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ต่างค า ต าบลเหลา่ต่างค า อ าเภอโพนพสิยั แห่ง 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหมู่บา้นตวัอยา่ง ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั แห่ง 1 250,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 8,072,940                 

งบลงทนุ 8,072,940                 

ครุภณัฑ์ 8,072,940                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนรสลนิคคัณางค ์ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแอก ต าบลบา้นผอื อ าเภอโพน เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนฤาษ ีต าบลกดุบง อ าเภอ

โพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 40,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,453,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนดงเวน้ดงเจริญวทิยา 

ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นโพนสา 

ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค ์

ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสุทธสริิโสภา ต าบล

นาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองนางพทิยาคม 

ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 89,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโปร่งส าราญ ต าบล

พระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาเพยีงนอ้ยนา

สมบูรณ์ ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาเพยีงใหญ่

 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนสนธริาษฎรบ์  ารุง

 ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ปกัหมู ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หว้ยเปลวเงอืก ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาทบัไฮ สาขา 

โนนภูทอง ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,096,600                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นสรา้งนางขาว ต าบลสรา้งนางขาว อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นวดัหลวง ต าบลวดั

หลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลีด่อนกลางสามคัคี ต าบลจมุพล อ าเภอ

โพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนิคมดงบงั ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพธิ์ ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอโพนพสิยั จงัหวดั เครื่อง 2 55,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นโนน-โนนสวรรค ์ต าบลกดุบง อ าเภอ

โพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาค ามูลชมภูพร สาขา ชมภูพร ต าบลนาทบัไฮ

 อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบวั ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเวนิร่องถอ่นสามคัคี ต าบลจมุพล อ าเภอโพน

พสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นนายาง ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั จอ 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นนาหนงั ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งหลวงนาขาม ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพนพสิยั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นนาเพยีงใหญ่ ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นนาชมุชา้ง ต าบลรตันวาปี 

อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นปากสวย ต าบลวดั

หลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน ต าบลโพน

แพง อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนสนธริาษฎรบ์  ารุง ต าบลโพนแพง

 อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นดงดาล ต าบลโพนแพง 

อ าเภอรัตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาเมย ต าบลเหลา่ต่างค า 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเหลา่ต่างค า ต าบลเหลา่ต่าง

ค า อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 3 69,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนเตชะไพบูลย ์1 ต าบลพระบาท

นาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลนาหนงั 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 23,200                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนสุทธสริิโสภา ต าบลนาทบัไฮ 

อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนเฝ้าไร่วทิยา ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอ

เฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นปกั ต าบลโพธิ์ อ  าเภอโพน

พสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 3 69,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,293,940                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองบวัเงนิ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเบดิ

วทิยา ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเสยีว 

ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นซ า

เจยีง-ดงป่าเปลอืย ต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนธนากรสง

เคราะห ์ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

แมงเงา ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เดิ่น ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 67 105,860                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

อรุณรงัษ ีต าบลโพธิ์ชยี อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเวยีง

คุก ต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ป่าฝาง ต าบลปะโค อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเมอืง

หม ี(พรหมวทิยา) ต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพรา้ว

เหนือ ต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนครุราษฎร์

รงัสรรค ์ต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บ่อ ต าบลปะโค อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

อ่างสรา้งอ่าง ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ส าราญ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนค่ายบก

หวานโพนตาลวทิยา ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนอง

ผอืวทิยาคม ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

โพนสา ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ชา้งน า้ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

มะเฟือง ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาบง

 ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโกมล

วทิยาคาร ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาน า้

พาย ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนราษฎร์

สามคัคี ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโพนศิลา

งามวทิยา ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนอ้ย 

ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเทวี

ดอนขม ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นถอ่น ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

พระ ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกวด

โคกสวา่ง ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนคุรุศิษย์

วทิยา ต าบลบา้นวา่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

คอน ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเป้า 

ต าบลบา้นวา่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนส านกังาน

สลากกนิแบ่งที7่5 ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไทย

สามคัคี ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

โพธิ์ ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองปลา

ปากจ าปาทอง ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเสยีว

 ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นถิน่

ทอนเหนือ ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

กฐนิ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนพฒันาค า

แกว้ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

ทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 50 79,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ขนุนพฒันา ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

โคก ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

ตอ้ง ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

ประชาสงเคราะห4์ ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแกง้

ใหม่ ต าบลสงัคม อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนางิ้ว

 ต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

 ต าบลบา้นม่วง อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเทพ

ประทบั ต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

แดง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนากอ

 ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสม

สนุกดงหนองบอน ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัวทิยา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

สวยมติรภาพที่ 19 ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสมสะอาด

ดงมขุวทิยา ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นฝาง

วทิยา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 55 86,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโนนดู่โพน

หวายประชาสรรค ์ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเดื่อ

ทุ่งสวรรค ์ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตอแก

 ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัเงนิ ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าค า

บง ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

แคนโนนมนัปลา ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโปร่ง

ส าราญ ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

กลาง ต าบลเซมิ อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

หนองพนัทา ต าบลเซมิ อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 70 110,600                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

สระพงั ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตอ้น 

ต าบลบา้นตอ้น อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สะอาด ต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาฮ า

 ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบวั 

ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหมืน่ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนขนุนพฒันา ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด ต าบลสองหอ้ง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาสงิห ์ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองเค็ม ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ศูนยก์ลาง ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองจอกโนนสมบูรณ์ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกถอ่นสองแพวทิยา ต าบลวดัหลง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เซมิ ต าบลเซมิ อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดงสระพงั ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนยาง-ดอนเมก็ ต าบลนาด ีอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองยาง ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้โมง ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาค ามูลชมภูพร ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงัน า้มอก ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นม่วง อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหาดส ัง่ ต าบลสรา้งนางขาว อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาทบัไฮ ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองววัชมุ ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าค าบง ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,659,160                 

งบลงทนุ 1,659,160                 

ครุภณัฑ์ 1,659,160                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 342,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง เครื่อง 7 329,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 260,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต าบลจมุพล 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต าบลจมุพล 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 4 22,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต าบลจมุพล 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 278,800                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต าบลจมุพล 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 42,500                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต าบล

จมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั เครื่อง 6 106,800                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 755,560                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนเหลา่ฝ้าย

ผดุงวทิย ์ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอกัษรอดุล

วทิยา ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเมอืง

บาง ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

ปะโค ต าบลปะโค อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนดอนก่อ

โนนสวรรค ์ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 32 53,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสงักะลี

นาขาม ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นผาต ัง้ 

ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเทา-นา

บอน ต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

บา้นคอกชา้ง ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนรุจจีนิตกา

นนท ์ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย ชดุ 60 100,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สะอาด ต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาฮ า 

ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แบง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 43,000                        

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 7,905,400                 

งบลงทนุ 7,905,400                 

ครุภณัฑ์ 432,900                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนเพยีงหลวง ๑๓ (ประชา

บ ารุง)ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลวงั

หลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 203,700                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์14 ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์14 ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนเพยีงหลวง ๑๓ (ประชาบ ารุง)

ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลวงัหลวง

 อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 3 53,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 216,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนอาโอยาม่า 2 ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอาโอ

ยาม่า 2 ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 65 96,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,472,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,843,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนเพยีงหลวง ๑๓ 

(ประชาบ ารุง)ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ี

ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนอาโอยาม่า 2 ต าบลด่านศรี

สุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 3,450,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,629,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์14 ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,103,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพยีงหลวง ๑๓ (ประชาบ ารุง)ในทูลกระหม่อมหญงิ

อบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั แห่ง 1 1,041,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอาโอยาม่า 2 ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก แห่ง 1 485,300                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 28,063,200                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 23,861,800                

งบลงทนุ 23,861,800                

ครุภณัฑ์ 498,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 480,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 50 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 21 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ตู ้ 7 30,100                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 18,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,363,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,701,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนวงัหลวงพทิยาสรรพ ์

ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 4,209,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนสงัคมวทิยา ต าบลแกง้

ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 4,492,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,661,900                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้สวยวทิยา ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงัคมวทิยา ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ต าบลเหลา่ต่างค า อ าเภอโพนพสิยั แห่ง 1 461,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระบาทนาสงิหพ์ทิยาคม ต าบลพระบาทนาสงิห ์

อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุพลโพนพสิยั ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเวยีงค าวทิยาคาร ต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืง แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกคอนวทิยาคม ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาดพีทิยาคม ต าบลนาด ีอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเดื่อวทิยาคาร ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัม่วงพทิยาคม ต าบลบา้นม่วง อ าเภอสงัคม แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกดุบงพทิยาคาร ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพสิยั แห่ง 1 437,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระธาตุบงัพวนวทิยา ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค่ายบกหวานวทิยา ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าบ่อพทิยาคม ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพธิ์ตากพทิยาคม ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัหลวงพทิยาสรรพ ์ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากสวยพทิยาคม ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนฝางพทิยาคม ต าบลบา้นฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวดั แห่ง 1 438,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเซมิพทิยาคม ต าบลเซมิ อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนถอ่นวทิยา ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนิโงมพทิยาคม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 437,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระพทุธบาทวทิยาคม ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรี

เชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาบดพีทิยาคม ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรี แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองนางพทิยาคม ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกวนวนัวทิยา ต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืงหนองคาย แห่ง 1 438,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 4,201,400                 

งบลงทนุ 4,201,400                 

ครุภณัฑ์ 4,201,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,201,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโคกคอน

วทิยาคม ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโพธิ์ตาก

พทิยาคม ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภออ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเดื่อวทิยา

คาร ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนาดพีทิยา

คม ต าบลนาด ีอ าเภออ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพระธาตุบงั

พวนวทิยา ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเวยีงค า

วทิยาคาร ต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนฝางพทิยา

คม ต าบลบา้นฝาง อ าเภออ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 8,773,800                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,651,100                 

งบลงทนุ 1,651,100                 

ครุภณัฑ์ 1,651,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 246,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

หนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 8 224,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัหนองคาย 

ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 65,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 11,000                        

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

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 51,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 13,100                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 4,762,700                 

งบลงทนุ 4,762,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,762,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,118,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 3,118,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,146,700                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดัหนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 498,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

หนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 498,000                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,360,000                 

งบอดุหนุน 2,360,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,360,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,360,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 21,474,400                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 19,655,200                

งบลงทนุ 19,655,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,655,200                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,693,800                    

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์27 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์27 

ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,495,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารฝึกงาน แบบ 204/27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

27 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 5,421,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์27 ต าบล

จมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,074,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,765,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์27 ต าบล

จมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 3,765,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 701,400                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์27 ต าบล

จมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ถงั 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์27 

ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 159,100                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,819,200                 

งบลงทนุ 1,819,200                 

ครุภณัฑ์ 1,819,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,219,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์27 ต าบลจมุพล 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์27 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์27 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 10 559,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์27 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั ชดุ 1 600,200                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ  โรงเรียนชมุพลโพนพสิยั  

ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 323,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 323,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 323,000                   

งบด าเนินงาน 323,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 323,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 323,000                      
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แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 828,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 828,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 132,000                   

งบด าเนินงาน 132,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 132,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 132,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 666,000                   

งบด าเนินงาน 666,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 666,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 666,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 162,706,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 85,186,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 85,186,000                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 27,402,300                

งบอดุหนุน 27,402,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 27,402,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 27,402,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 5,418,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,246,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,438,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,573,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 15,726,400                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 57,783,700                

งบอดุหนุน 57,783,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 57,783,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 57,783,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 5,662,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,302,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,547,900                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,689,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 45,582,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 77,520,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 19,157,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 19,157,900                

งบลงทนุ 19,157,900                

ครุภณัฑ์ 6,820,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็  วทิยาลยัเทคนิคหนองคาย  ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืง คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบัตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก  

วทิยาลยัเทคนิคหนองคาย  ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเครื่องกดั CNC พรอ้มเครื่องพมิพส์ามมติิ

แบบขบัดว้ย SERVO  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรือ

หนองคาย ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 2,900,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,337,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,337,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

1,088 ตารางเมตร (3 ชัน้)  วทิยาลยัอาชวีศึกษาหนองคาย ต าบลหนองกอม

เกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 12,337,900                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 23,763,000                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 23,763,000                

งบลงทนุ 23,763,000                

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพฒันาโปรแกรมบนโมบาย  

วทิยาลยัอาชวีศึกษาหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย ชดุ 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,763,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,763,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 4,000 ตารางเมตร  

วทิยาลยัเทคนิคหนองคาย    ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั หลงั 1 20,763,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 34,600,000                

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 34,600,000                

งบลงทนุ 34,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,600,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,600,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 4,000 ตารางเมตร   

สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอ

เมอืงหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 34,600,000                   

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 6,621,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,621,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 6,621,000                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 6,621,000                 

งบอดุหนุน 6,621,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,080,000                    

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ประจ าหอ้งเรียน วทิยาเขตหนองคาย  

ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตวั 10 137,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิด ระบบ HDTVI วทิยาเขตหนองคาย  

ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 10 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล วทิยา

เขตหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 5 105,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ วทิยาเขตหนองคาย  ต าบลค่ายบก

หวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 5 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร วทิยาเขตหนองคาย  ต าบล

ค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 3 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ วทิยาเขตหนองคาย  ต าบล

ค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน วทิยาเขตหนองคาย  

ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี วทิยาเขตหนองคาย  

ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 10 402,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens วทิยาเขตหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 10 425,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาเขตหนองคาย  

ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 15 37,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 วทิยาเขตหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั จอ 10 352,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 ที่น ัง่ วทิยา

เขตหนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์พรอ้มเกา้อี้เบาะนวม วทิยาเขต

หนองคาย  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 20 94,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,541,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์ วทิยาเขตหนองคาย ต าบลค่ายบก

หวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 2,546,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารหอฉนั วทิยาเขตหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,995,000                    

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 44,500,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 44,500,000                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 44,500,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 44,500,000                

งบอดุหนุน 44,500,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,200,000                    

รายการระดบัที1่:   ปรบัปรุงหอพกันกัศึกษา   ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 6,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 38,300,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเรียน โรงเรียนสาธติ  ต าบลหนองกอมเกาะ

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 38,300,000                   

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 13,050,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 13,050,000                

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 13,050,000                

พฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 13,050,000                

งบอดุหนุน 13,050,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,050,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการส่งเสริมศกัยภาพ

การท่องเที่ยววถิถีิน่ สบืสานอตัลกัษณ์วฒันธรรมอาหารอสีานเลยีบแม่น า้โขง รายการ 0 13,050,000                   

กระทรวงสาธารณสขุ 277,152,900               
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ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 276,539,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 35,251,500                

โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษแบบบูรณาการ 35,251,500                

พฒันาระบบบริการสุขภาพเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 35,251,500                

งบลงทนุ 35,251,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,251,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,251,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารบ าบดัรกัษา คลอด ผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 16,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองคาย ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 35,251,500                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 231,045,500              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 18,437,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 18,437,000                

งบลงทนุ 18,437,000                

ครุภณัฑ์ 18,437,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 18,437,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED)  

โรงพยาบาลหนองคาย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED)  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED)  

โรงพยาบาลโพนพสิยั ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย

 จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิโงม

 ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาฮ ีต าบลค่ายบกหวาน 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาฮ ีต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาฮ ีต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นนาฮ ีต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นนาฮ ีต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

นาฮ ีต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หมอ้ 1 54,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาฮ ีต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นนาฮ ีต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาฮ ีต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย

 จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิโงม

 ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยแ์พทยช์มุชนท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

ศูนยแ์พทยช์มุชนท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า ศูนยแ์พทยช์มุชน

ท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า ศูนยแ์พทยช์มุชนท่าบ่อ 

ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ ศูนยแ์พทยช์มุชนท่าบ่อ 

ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น ศูนยแ์พทยช์มุชนท่าบ่อ ต าบลท่า

บ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน ศูนยแ์พทยช์มุชนท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ 

อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

แพทยช์มุชนท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 130,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยแ์พทยช์มุชนท่าบ่อ 

ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยแ์พทยช์มุชนท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์  ศูนยแ์พทยช์มุชนท่า

บ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

หน่วยบริการปฐมภูมโิรงพยาบาลโพนพสิยั ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า หน่วยบริการปฐม

ภูมโิรงพยาบาลโพนพสิยั ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า หน่วยบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลโพนพสิยั ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ หน่วยบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลโพนพสิยั ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น หน่วยบริการปฐมภูมโิรงพยาบาล

โพนพสิยั ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน หน่วยบริการปฐมภูมโิรงพยาบาลโพน

พสิยั ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์  หน่วยบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลโพนพสิยั ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหนงั ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหนงั ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาปาก ต าบลหนองปลาปาก 

อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาต ัง้ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม

 จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาต ัง้ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลผาต ัง้ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลผาต ัง้ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลผาต ัง้ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาต ัง้ 

ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาต ัง้ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลผาต ัง้ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาต ัง้ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลผาต ัง้ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอกชา้ง ต าบลคอกชา้ง อ าเภอ

สระใคร จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอกชา้ง ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร 

จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคอกชา้ง ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลคอกชา้ง ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคอกชา้ง ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอก

ชา้ง ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอกชา้ง ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคอกชา้ง ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอกชา้ง ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลคอกชา้ง ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่

 จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

หลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 75,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอ

รตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี 

จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรตันวา

ปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก เครื่อง 1 70,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 182,807,200              

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 182,807,200              

งบลงทนุ 182,807,200              

ครุภณัฑ์ 5,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจและผ่าตดัขอ้เขา่ โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 5,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 177,807,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 177,807,200                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน หอ้งคลอด หอ้งผ่าตดัและ 

ICU ขนาด 10 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย 28,176 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 177,807,200                 

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 29,801,300                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 29,801,300                

งบลงทนุ 29,801,300                

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหอ้อกซเิจนอตัราการไหลสูง และการช่วยหายใจ

ชนิดแรงดนับวกสองระดบั ส าหรบัเด็ก โรงพยาบาลโพนพสิยั ต าบลจมุพล 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,551,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,508,200                   
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รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลรตันวาปี 

ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 9,870,600                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลพระพทุธบาท ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเทพประทบั ต าบลนางิ้ว อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโพนแพง ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นปากสวย ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,469,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค ์(แบบแพทยแ์ผน

ไทย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 678 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลสงัคม ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 11,469,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,573,400                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-โรงครวั-ซกัฟอก เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 160 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระใคร ต าบลสระใคร 

อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,786,700                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-โรงครวั-ซกัฟอก เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 160 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีเชยีงใหม่ ต าบลพานพรา้ว 

อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,786,700                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,559,000                 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 6,559,000                 

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6,559,000                 

งบด าเนินงาน 2,429,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,429,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,629,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 800,000                      

งบลงทนุ 4,130,000                 

ครุภณัฑ์ 4,130,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,680,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลหนองคาย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ ต าบลท่าบอ อ าเภอท่าบอ 

จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสงัคม ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 920,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 450,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลหนองคาย ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ 

ต าบลท่าบอ อ าเภอท่าบอ จงัหวดัหนองคาย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลดพนพสิยั ต าบลจมุพล 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลศรีเชยีงใหม่ ต าบลพานพรา้ว

 อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลสงัคม ต าบลผาต ัง้ อ าเภอ

สงัคม จงัหวดัหนองคาย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลสระใคร ต าบลสระใคร 

อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลเฝ้าไร่ ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้า

ไร่ จงัหวดัหนองคาย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลรตันวาปี ต าบลรตันวาปี 

อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ต าบลโพธิ์ตาก 

อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,683,900                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,683,900                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 3,683,900                 

งบลงทนุ 3,683,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,683,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,420,200                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเฝ้าไร่ ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย หลงั 1 1,210,100                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 409,000                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมแฟลตเจา้หนา้ที่ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

หนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 409,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 854,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั สูง 2 เมตร ความยาว 87 เมตร ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอสระใคร ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 284,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั สูง 2 เมตร ความยาว 87 เมตร ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอเฝ้าไร่ ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 284,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั สูง 2 เมตร ความยาว 87 เมตร ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย รายการ 1 284,900                      

กรมควบคุมโรค 613,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 613,000                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 613,000                   
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พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 613,000                   

งบลงทนุ 613,000                   

ครุภณัฑ์ 613,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ พรมแดนสะพานมติรภาพ 1 

(หนองคาย) ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 184,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนสะพาน

มติรภาพ 1 (หนองคาย) ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนสะพานมติรภาพ 1 (หนองคาย) ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 70,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 413,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยคลืน่อนิฟราเรด 

(Thermoscan Imaging) พรมแดนสะพานมติรภาพ 1 (หนองคาย) ต าบล

มชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนสะพานมติรภาพ 1 (หนองคาย) ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนวดัหายโศก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย เครื่อง 1 4,500                         

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 26,406,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 5,521,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,521,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 4,921,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 4,921,000                 

งบอดุหนุน 4,921,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,921,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมงคลศิลาคุณ ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าดอนคอ้ ต าบลปะโค อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีอบุลเขต ต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เหลา่สนิชยั ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสะอาด ต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีอดุมพร ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมชียัวนาราม ต าบลนาด ีอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเวนิศรี ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      



102 / 110

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เสริมสุข ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแท่นบูรพาราม ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคุยลมุพกุ ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณสาลวนั ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งพลายงาม ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธรุิกขาราม ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพทุธรงัษ ีต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรุกขาภริมณ์ ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริมงคล ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศรีชมภู ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดง ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตะคียงทองเทพนิมติ ต าบลบา้นวา่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัผาต ัง้ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโสมอรุณ ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจ าปาทอง ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราชโพนเงนิ ต าบลโพนแพง อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนส าราญ ต าบลพระบาทนาสงิห ์อ าเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอรุณรงัษ ีต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าดอนชา้งเผอืก ต าบลเวยีงคุก อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจนัทราราม ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนมนต ์ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าโคกหนองผอื ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่ากวดพฒันา ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศรีส าราญธรรม ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธร ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหว้ยหมากพริก ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชติานุสรณ์ ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย วดั 1 133,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 600,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 600,000                   

งบอดุหนุน 600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมบาลสีาธติวดัเขตอดุม ต าบลวดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย 

จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัชา้งเผอืก ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมดอนโพธิ์ธรรมสถาน ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 20,885,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 20,885,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 20,885,000                

การตรวจพสูิจนห์ลกัฐานและการด าเนินการดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ ารวจ 20,885,000                

งบลงทนุ 20,885,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,885,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,885,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารที่ท  าการพสูิจนห์ลกัฐาน จงัหวดั

หนองคาย พรอ้มส่วนประกอบ ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย โครงการ 1 20,885,000                   

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัหนองคาย ต าบลหนอง

กอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 49,600                        
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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 าจงัหวดัหนองคาย  ต าบลหนองกอมเกาะ 

อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 290,449,300               

การประปาส่วนภูมภิาค 290,449,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 284,077,300              

โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 284,077,300              

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 284,077,300              

งบลงทนุ 284,077,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 284,077,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 284,077,300                 

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาค

สาขาอดุรธานี-หนองคาย-หนองบวัล  าภู อ าเภอเมอืงอดุรธานี-เพญ็-หนองววั

ซอ จงัหวดัอดุรธานี อ าเภอเมอืงหนองคาย-สระใคร จงัหวดัหนองคาย อ าเภอ

เมอืง-โนนสงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู แห่ง 1 284,077,300                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,372,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 6,372,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 6,372,000                 

งบลงทนุ 6,372,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,372,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,372,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอย 5 - ซอย 8 บา้นกอง

นาง ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 161,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนริมโขงบา้นกองนาง - 

บา้นปากมาง ฝัง่ซา้ยมอื ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 163,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนริมโขงบา้นกองนาง - 

บา้นปากมาง ฝัง่ขวามอื(ริมโขง) ต าบลกองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 477,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ชมุชนดอนเขยีว ต าบลท่า

บ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,630,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ สวนหลวงการเ์ดน้ววิรี

สอรท์ - โรงเรียนบา้นหนองแจง้ ทางหลวงชนบทหนองคาย 2024 ต าบล

เมอืงหม ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ เขตทางหลวงหมายเลข 211

 จากสะพานบา้นปากสวย ถงึบา้นพวก ต าบลบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 2,065,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ชมุชนหนองกอมเกาะ - 

ซอยบา้นเหลาทอง ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ สนง.ปศุสตัวศ์รีเชยีงใหม่ 

ต าบลพานพรา้ว อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 171,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 302,182,700               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 88,892,900                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 88,892,900                

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการผลติ การตลาด โดยใชภู้มปิญัญา

ทอ้งถิน่ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 25,000,000                
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พฒันาแหลง่น า้ทีเ่หมาะสม เชื่อมโยงแหลง่น า้ทีม่ศีกัยภาพในพื้นที่ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพอ่างเกบ็น า้หว้ยลาน ต าบลน า้โมง อ าเภอ

ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 266,729 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ สถานีสูบน า้ที่ 3 ต าบลน า้โมง อ าเภอ

ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 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 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพสิยั – โนนตอ้ง ระหวา่ง 

กม.24+000 – กม.26+200 (เป็นช่วงๆ) อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย 

ระยะทาง 2.200 กโิลเมตร (ปริมาณงาน 1.900 กโิลเมตร) สายทาง 1 40,000,000                   

โครงการการพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื 23,892,900                

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วใหม้มีาตรฐานสากล 7,769,900                 

งบด าเนินงาน 7,769,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,769,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,849,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 1,417,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเจา้หนา้ที่ 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ แห่ง 20 2,341,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามแหลง่ท่องเที่ยว กจิกรรมการ

จดัท าขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษแ์ละวฒันธรรม แห่ง 20 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเกบ็รวบรวมขอ้มูลงานประเพณี กจิกรรมการจดัท า

ขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษแ์ละวฒันธรรม ครัง้ 3 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าโปรแกรมเชคอนิออนไลนข์องนกัท่องเที่ยว 

กจิกรรมการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษแ์ละ 1 68,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท ารายงานผล กจิกรรมการจดัท าขอ้มูล

สารสนเทศเพือ่การท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษแ์ละวฒันธรรม เลม่ 1000 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ส  าหรบัการผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์

 กจิกรรมการจดัท าฐานขอ้มูลและเสน้ทางท่องเที่ยวมรดกภูมปิญัญาทาง

วฒันธรรมของกลุม่จงัหวดั 25 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งออกแบบระบบฐานขอ้มูล กจิกรรมการจดัท า

ฐานขอ้มูลและเสน้ทางท่องเที่ยวมรดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรมของกลุม่ 0 53,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวบ็ไซต ์กจิกรรมการจดัท าฐานขอ้มูล

และเสน้ทางท่องเที่ยวมรดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรมของกลุม่จงัหวดั 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติสือ่วดีทิศันม์รดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรม 

กจิกรรมการจดัท าฐานขอ้มูลและเสน้ทางท่องเที่ยวมรดกภูมปิญัญาทาง

วฒันธรรมของกลุม่จงัหวดั 10 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งออกแบบกราฟฟิกแอนิเมช ัน่ กจิกรรมการจดัท า

ฐานขอ้มูลและเสน้ทางท่องเที่ยวมรดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรมของกลุม่ 5 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งผลติสือ่แอนิเมช ัน่ประชาสมัพนัธอ์ตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรม กจิกรรมการจดัท าฐานขอ้มูลและเสน้ทางท่องเที่ยวมรดกภูมิ

ปญัญาทางวฒันธรรมของกลุม่จงัหวดั 5 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งในการผลติสือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเที่ยวทาง

วฒันธรรม กจิกรรมการจดัท าฐานขอ้มูลและเสน้ทางท่องเที่ยวมรดกภูมิ

ปญัญาทางวฒันธรรมของกลุม่จงัหวดั 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,051,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,051,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 300,000                      

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่รา้งขึ้นใหมต่ามทศิทางตลาดอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 16,123,000                

งบลงทนุ 16,123,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,123,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,123,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเที่ยวริมโขงวดัโพธิ์หมากจนัทร ์

ต าบลปะโค อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 16,123,000                   

จงัหวดัหนองคาย 213,289,800              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 213,289,800              

การพฒันาดา้นสงัคม 30,496,000                

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 12,000,000                

งบด าเนินงาน 9,478,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,478,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,478,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 7,478,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,000,000                    

งบลงทนุ 2,522,000                 

ครุภณัฑ์ 194,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีถงุ เครื่อง 1 45,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 149,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหยอดขา้วน า้ตม เครื่อง 6 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่บดผง เครื่อง 2 77,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดละอองเกสรขา้ว เครื่อง 2 48,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,328,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,328,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์ต าบลสงัคม

 อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 325,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารนิทรรศการโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 

บริเวณศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติฯ หนองคาย ต าบลเหลา่ต่างค า 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 2,003,000                    

เพิม่ศกัยภาพการรกัษาความม ัน่คงและเสริมสรา้งความสงบเรียบรอ้ย 5,702,500                 

งบด าเนินงาน 5,702,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,702,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,702,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 5,702,500                    

พฒันาศกัยภาพการรกัษาพยาบาลและควบคุมและป้องกนัโรคแบบบูรณาการ 1,793,500                 

งบด าเนินงาน 1,793,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,793,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,793,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,793,500                    

พฒันาเสริมสรา้งภูมคุิม้กนัทางสงัคมและวฒันธรรม 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,000,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,000,000                 

เสริมสรา้งสิ่งแวดลอ้มใหห้นองคายเป็นเมอืงน่าอยู่ 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,222,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,222,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,222,000                    

งบลงทนุ 778,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 778,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 778,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเรือนเพาะช ากลา้ไมแ้บบเปิดบริเวณโครงการ

พฒันาพื้นที่ลุม่น า้ทอนฯ ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดั

หนองคาย ขนาด 40.00 x 40.00 เมตร แห่ง 1 778,000                      

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 793,000                   

สรา้งสมัพนัธภาพกบัประเทศเพือ่นบา้น 793,000                   

งบด าเนินงาน 793,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 793,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 793,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 793,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 97,932,600                

พฒันาระบบคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ 91,253,000                

งบลงทนุ 91,253,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 91,253,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 44,553,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นโพนทอง หมู่ที่ 10 -

 บา้นม่วง หมู่ที่ 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย ช่วงที่ 1

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,595.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 6,380 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,496.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,236 ตารางเมตร สายทาง 1 6,063,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นภูเงนิ หมู่ที่ 11 - 

บา้นหนองแวงค าภู หมู่ที่ 8 ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 6,750 ตารางเมตร พรอ้มถมลูกรงัไหลท่าง ขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นอดุมพร หมู่ที่ 8 

ต าบลอดุมพร - บา้นเหลา่เจริญ หมู่ที่ 3 ต าบลนาด ีอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั

หนองคาย กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.510 กโิลเมตร หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตร ไหลท่างกวา้ง 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 39,060 ตารางเมตร สายทาง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัตค์อนกรีตบา้นใหม่โพธิ์ชยั หมู่ที่

 11 ต าบลนาหนงั - บา้นโนนสวา่ง หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นผอื อ าเภอโพนพสิยั 

จงัหวดัหนองคาย กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 10,800 ตารางเมตร สายทาง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัตค์อนกรีตบา้นนาหนงั หมู่ที่ 1 -

 บา้นหนองหอย หมู่ที่ 6 ต าบลนาหนงั อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตาราง สายทาง 1 9,990,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 46,700,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบูรณะถนนลาดยางบา้นเซมิ – บา้นค าโคนสวา่ง 

ต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.470 กโิลเมตร สายทาง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบูรณะถนนลาดยางบา้นนาขาม – บา้นหนองแสง 

ต าบลแกง้ไก่ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.140 กโิลเมตร สายทาง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบูรณะถนนลาดยางบา้นนาด ี– บา้นหนองกา 

ต าบลนาด ีอ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.750 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขยายผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหนองกอม

เกาะ หมู่ที่ 9 - บา้นหนองขาม หมู่ที่ 10 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 3,030.00 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,120 ตารางเมตร สายทาง 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางคอนกรีตเสริมเหลก็เป็นผวิทางลาดยาง

บา้นศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั

หนองคาย ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,860.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย สายทาง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นนาไก่ หมู่ที่ 2 -

 บา้นหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย 

จงัหวดัหนองคาย พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทางเขา้แหลง่ท่องเที่ยว

ผาใหญ่ ต าบลผาต ัง้ อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย กวา้ง 5.00 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 2.200 กโิลเมตร สายทาง 1 2,400,000                    

ส่งเสริมการคา้ การลงทนุ และการบริการ 6,679,600                 

งบด าเนินงาน 6,679,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,679,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,350,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงสนิคา้และจ าหน่ายสนิคา้ 0 4,305,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการใหค าแนะน าเชงิลกึแก่สถาน

ประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 0 1,045,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,329,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,329,600                    

การพฒันาดา้นเกษตร 48,968,200                

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมทีส่  าคญั 7,217,400                 

งบด าเนินงาน 7,217,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,217,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,247,400                    
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,247,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,970,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการเกษตร 41,428,000                

งบลงทนุ 41,428,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,428,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,270,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาแบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 

บา้นเมอืงหมใีหญ่ ต าบลเมอืงหม ีอ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 3,270,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,658,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองหวัชา้งตอนบน หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นถอ่น 

อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 174,000 

ลูกบาศกเ์มตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองหวายบา้นโคกถาวร หมู่ที่ 8 ต าบลนาขา่ 

อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 75,471.25 

ลูกบาศกเ์มตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร แห่ง 1 2,921,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองหวาย หมู่ที่ 5 ต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 252,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 9,750,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองผอื บา้นเสริมสุข หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นผอื 

อ าเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 114,116.50 แห่ง 1 4,387,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองนาทาเพือ่การเกษตร อปุโภคและบริโภค 

บา้นท่ากฐนิ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 129,000 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มตกแต่งคนัดนิ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยเลบ็เงอืก บา้นเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 ต าบลเฝ้าไร่ 

อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย ปริมาณงานกวา้ง 75.00 เมตร ยาว 250.00 

เมตร ขดุลกึจากพื้นเดมิเฉลีย่ 2.29 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 42,900 แห่ง 1 2,100,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็กกัน า้หนองบา้นโพนตาล หมู่ที่ 3

 บา้นโพนตาล ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 7,500,000                    

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรแบบย ัง่ยนื โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 322,800                   

งบด าเนินงาน 322,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 322,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 322,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 322,800                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 33,100,000                

หนองคายเมอืงแหง่การทอ่งเทีย่ว (The City of Tourism) 33,100,000                

งบด าเนินงาน 15,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานประเพณีออกพรรษาและบ ัง้ไฟพญานาค 0 15,000,000                   

งบลงทนุ 18,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,100,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 18,100,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาและปรบัปรุงถนนคนเดนิ (Walking Streeet) ริม

แม่น า้โขง เขตเทศบาลเมอืงหนองคาย อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาและปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่ท่องเที่ยวเศรษฐกจิ 

บริเวณตลาดท่าเสด็จ เขตพื้นที่เทศบาลเมอืงหนองคาย อ าเภอเมอืง

หนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 4,200,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02430000 จงัหวดัหนองคาย

รายการระดบัที1่: พฒันาและปรบัปรุงภูมทิศันถ์นนคนเดนิท่าเสด็จ เขต

เทศบาลเมอืงหนองคาย อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย แห่ง 1 3,900,000                    


