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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 7,469,168,574            

จงัหวดันครพนม 7,469,168,574            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 53,297,100                

กองบญัชาการกองทพัไทย 53,297,100                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 53,297,100                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 53,297,100                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 20,175,700                

งบลงทนุ 20,175,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,175,700                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,175,700                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

ดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม กม. 0.932 2,403,000                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม กม. 1.085 3,161,700                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม กม. 0.609 1,453,600                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม กม. 0.41 999,400                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม กม. 0.493 1,158,100                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม กม. 0.894 2,510,000                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอ

ธาตุพนม จงัหวดันครพนม กม. 1.728 326,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม กม. 1.729 316,200                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม กม. 1.039 189,900                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม กม. 1.384 253,200                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม กม. 1.468 268,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม กม. 1.075 196,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม กม. 1.856 339,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม กม. 1.73 316,400                      

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))
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รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง 

จงัหวดันครพนม กม. 8.097 1,238,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง 

จงัหวดันครพนม กม. 6.4 1,055,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง 

จงัหวดันครพนม กม. 6.948 1,146,000                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง 

จงัหวดันครพนม กม. 3.202 489,800                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง 

จงัหวดันครพนม กม. 3.895 972,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง 

จงัหวดันครพนม กม. 8.37 1,380,600                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 33,121,400                

งบลงทนุ 33,121,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,121,400                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,607,000                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ต าบลดอน

นางหงส ์อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 822,400                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบผลติประปามาตรฐาน ต าบลธาตุพนม 

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 653,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 226,200                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 226,200                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 226,200                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 226,200                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม แห่ง 1 226,200                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,514,400                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม

 จงัหวดันครพนม แห่ง 1 578,000                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 1,935,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,530,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม แห่ง 1 355,200                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม แห่ง 1 318,600                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,813,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 1,761,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 571,600                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 1,655,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั แห่ง 1 2,514,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั แห่ง 1 3,097,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั แห่ง 1 2,386,600                    
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รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั แห่ง 1 2,918,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั แห่ง 1 4,074,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั แห่ง 1 2,002,500                    

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 15,165,000                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 165,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 165,000                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 165,000                   

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 165,000                   

งบลงทนุ 165,000                   

ครุภณัฑ์ 165,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 165,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดไอพ ี(ภายนอก 4 จดุ) ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 165,000                      

กรมการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,000,000                

โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

พฒันาระบบความปลอดภยัและการใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการสถานีต ารวจท่องเที่ยว ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 15,000,000                   

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 7,395,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 6,604,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 994,000                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 994,000                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 994,000                   

งบลงทนุ 994,000                   

ครุภณัฑ์ 994,000                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

นครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษยจ์งัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,943,700                 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 4,943,700                 

พฒันาคุณภาพชวีติและจดัสวสัดกิารใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส 2,473,600                 

งบลงทนุ 2,473,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,473,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,473,600                    

รายการระดบัที1่: อารยสถาปตัยเ์พือ่คนพกิารและผูสู้งอาย ุศาลา

อเนกประสงค ์  ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: อารยสถาปตัยเ์พือ่คนพกิารและผูสู้งอาย ุวดัศรีสงคราม  

 ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: อารยสถาปตัยเ์พือ่คนพกิารและผูสู้งอาย ุวดัธาตุจ าปา   

ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: อารยสถาปตัยเ์พือ่คนพกิารและผูสู้งอาย ุวดัสระพงัทอง  

 ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 473,600                      

รายการระดบัที1่: อารยสถาปตัยเ์พือ่คนพกิารและผูสู้งอาย ุวดัศรีชมพู   

ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน 2,470,100                 

งบด าเนินงาน 2,470,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,470,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการสรา้งอาชพีผูม้รีายได ้

นอ้ยและยากจนตามวถิคีวามพอเพยีง 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการนวตักรรมการพฒันา

ภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 1,178,900                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 26,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 26,000                     

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 26,000                     

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 26,000                     

งบลงทนุ 26,000                     

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

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

คุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดันครพนม ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม

 จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 26,000                        

กรมกจิการผูสู้งอายุ 765,100                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 765,100                   

โครงการการส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 765,100                   

การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 765,100                   
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งบลงทนุ 765,100                   

ครุภณัฑ์ 265,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 54,500                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็ของแบบมฝีาปิด 2 ชัน้ 6 แถว ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายนุครพนม  ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุสมัมนา (แบบพบั) ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายนุครพนม  ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ตวั 5 14,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

นครพนม  ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ตวั 20 30,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 90,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน พรอ้มชดุ

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและเครื่องส ารองไฟฟ้า ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายนุครพนม  ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 3 66,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ชนิด

Network แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายนุครพนม  ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 3 23,700                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 100,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร แบบมี

ลอ้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายนุครพนม  ต าบลท่าอเุทน 

อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายนุครพนม  ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายนุครพนม  ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 28,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายนุครพนม  ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: โดมเชือ่มระหวา่งอาคาร ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายนุครพนม  ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม งาน 1 500,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,221,193,500            

กรมชลประทาน 1,178,478,600            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 179,784,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,480,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,480,000                 

งบลงทนุ 4,480,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,480,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,480,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายอ่างเกบ็น า้โครงการ

พฒันาแหลง่น า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ในเขตจงัหวดันครพนม จงัหวดั รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยผกัดอก ต าบลค าพี้ 

อ  าเภอนาแก จงัหวดันครพนม รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอเกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทานจงัหวดันครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 0 1,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 175,304,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 175,304,000              
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งบลงทนุ 175,304,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,304,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 175,304,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้หวังาน ปตร.บา้นตบัเต่า ต าบลหนอง

ฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ระยะทาง 5.200 กม. รายการ 0 26,200,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้หวังาน ปตร.บา้นนาบวั ต าบลโคกหนิ

แฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทาง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยเชยีงยนื ต าบลเวนิ

พระบาท อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 5,090,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางคนัพนงัฝัง่ขวา ปตร.หว้ยแคน ต าบลธาตุ

พนมเหนือ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 2.500 กม. รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางคนัพนงัฝัง่ขวา ปตร.หว้ยแคน ต าบลธาตุ

พนมเหนือ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 5.000 กม. รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลอง สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า P2  

ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 7.000 กม. รายการ 0 13,700,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางคนัพนงัฝัง่ซา้ย ปตร.หว้ยแคน  ต าบล

พระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 2.400 กม. รายการ 0 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางคนัพนงัฝัง่ซา้ย ปตร.หว้ยแคน ต าบลพระ

กลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ระยะทาง 5.000 กม. รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทาง 1R- LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยกะเบา  

ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 5,090,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทาง 2R-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยกะเบา 

ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 0.800 กม. รายการ 0 1,358,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางคนัก ัน้น า้อ่างเกบ็น า้หว้ยกะเบา 

ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 5,090,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางทา้ยท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยกา้นเหลอืง 

ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 1,697,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย MC สถานีสูบน า้บา้นนา

แก ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 7.000 กม. รายการ 0 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 2L-MC สถานีสูบน า้

บา้นนาแก ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 3L-MC สถานีสูบน า้

บา้นนาแก ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 3.800 กม. รายการ 0 6,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางบนคนัคลอง สาย RMC อ่างเกบ็น า้หว้ย

ศรีคุณ ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 2.650 กม. รายการ 0 4,497,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย RMC สถานีสูบน า้บา้น

นาคู่ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 5.000 กม. รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย LMC สถานีสูบน า้บา้น

นาคู่ ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลองส่งน า้สาย 1L-1R-RMC สถานีสูบ

น า้บา้นนาคู่ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 1.350 กม. รายการ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางหลงัท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยนางออ ต าบล

หนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 1,697,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทาง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิชะแนน ต าบล

มหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 5,090,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางทา้ยท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิชะแนน 

ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 1.300 กม. รายการ 0 2,206,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางคนัก ัน้น า้อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิชะแนน ต าบล

มหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 5,090,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางบนท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยแคน ต าบล

หนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 1.600 กม. รายการ 0 2,715,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางคนัก ัน้น า้อ่างเกบ็น า้หว้ยแคน ต าบลหนอง

ฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 5,090,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางคนัก ัน้น า้อ่างเกบ็น า้หว้ยสม้โฮง  ต าบล

บา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 2.000 กม. รายการ 0 3,394,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลอง สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า P1  

ต าบลหนองยา่งชิ้น อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 6.800 กม. รายการ 0 9,300,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 935,334,600              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 129,907,500              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 129,907,500              

งบลงทนุ 129,907,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 129,907,500                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 129,907,500                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารผนัน า้ ปตร.ธรณิศนฤมติ - ปตร.หว้ยแคน

 ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรงัปรุงอ่างเกบ็น า้บา้นดงนอ้ย ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก 

จงัหวดันครพนม รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้หว้ยแคน ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก

 จงัหวดันครพนม รายการ 0 37,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 87,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 39,320,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิ ปิดกัน้ล  าน า้เดมิ ปตร.หว้ยแคน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัพนงัคลองดกัน า้หว้ยนานอ้ย ปตร.บา้น

หนองบงึ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลยอดชาด อ าเภอวงั รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้ฝัง่ซา้ย ช่วงที่ 2 กม. 0+000 ถงึ 

กม. 0+400 ปตร.บา้นนาบวั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบล

โคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมร่องชกัน า้สถานีสูบกลบั ปตร.ธรณิศนฤมติ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัพนงัคลองดกัน า้หว้ยไร่ ปตร.บา้นนาขาม  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้ฝัง่ขวา ช่วงที่ 2 กม.0+000 ถงึ 

0+400 ปตร.บา้นนาบวั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลพระ

ซอง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย RMC สถานีสูบน า้ที่ 2 ฝัง่

ซา้ย ปตร.หว้ยแคน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลพระกลาง

ทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ป่า คลองดกัน า้หว้ยนานอ้ย 

ปตร.บา้นหนองบงึ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลยอดชาด 

อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ป่า คลองดกัน า้หว้ยไร่ ปตร.บา้น

นาขาม  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง รายการ 1 700,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย LMC สถานีสูบน า้ที่ 2 ฝัง่

ซา้ย ปตร.หว้ยแคน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลพระกลาง

ทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 1L-1R RMC ระบบส่งน า้

สถานีสูบน า้บา้นนาคู่ ปตร.บา้นนาคู่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ 

ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสาระดบัน า้ เขตพื้นที่ส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่  จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิ ปตร.บา้นนาบวั กม. 0+100 ถงึ 

0+130  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณู

นคร จงัหวดันครพนม รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัก ัน้น า้ฝัง่ขวาดา้นทา้ย ปตร.บา้นตบัเต่า  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลหนองเทาใหญ่  อ าเภอปลาปาก รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย MC สถานีสูบน า้ที่ 1 ฝัง่

ขวา ปตร.หว้ยแคน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลหนองยา่ง

ชิ้น อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองระบายน า้ สถานีสูบน า้บา้นนา

สะเดา (หว้ยหลกัแยต้อนบน)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบล

หนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ สถานีสูบน า้บา้นนาเชอืก

 สาย LMC  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลหนองเทาใหญ่  

อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 1L-MC สถานีสูบน า้ที่ 1 

ฝัง่ขวา ปตร.หว้ยแคน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลหนอง

ยา่งชิ้น อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานนครพนม ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบายอ่าง

เกบ็น า้ขนาดกลางในเขต จ.นครพนม  โครงการชลประทานนครพนม รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดอ่างเกบ็น า้หว้ยสม้โฮง  

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้บา้นดงนอ้ย  โครงการ

ชลประทานนครพนม ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดอ่างเกบ็น า้หว้ยกะเบา  โครงการ

ชลประทานนครพนม ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยกา้นเหลอืง  

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดั รายการ 1 480,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดอ่างเกบ็น า้หว้ยแคน  โครงการ

ชลประทานนครพนม ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม รายการ 1 930,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยกกคูณ  

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดั รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารประกอบ อ่างเกบ็น า้

หว้ยศรีคุณ  โครงการชลประทานนครพนม ต าบลนาแก  อ าเภอนาแก รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดอ่างเกบ็น า้หว้ยหนิชะแนน  

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดั รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้และดา้นทา้ยท่อระบายน า้อ่าง

เกบ็น า้หว้ยอว้น  โครงการชลประทานนครพนม ต าบลหาดแพง อ าเภอ

ศรีสงคราม จงัหวดันครพนม รายการ 1 990,000                      



9 / 151

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02480000 จงัหวดันครพนม

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารประกอบ อ่างเกบ็น า้

บา้นดงนอ้ย  โครงการชลประทานนครพนม ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิชะแนน  

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดั รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบสาธารณูปโภคฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ท ี3 ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยนางยอด  

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยกกคูณ  

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดั รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง 1R-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยสม้โฮง  

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยสม้โฮง  

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกอ่างเกบ็น า้ ด าเนินการเอง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้หว้ยสม้โฮง 

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 15,000,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง ล  าน า้บงั ปตร.

บา้นนาบวั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอ

เรณูนคร จงัหวดันครพนม รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง ล  าน า้บงั ปตร.

บา้นตบัเต่า  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลหนองเทาใหญ่ 

อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง ล  าหว้ยแคน 

ปตร.หว้ยแคน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลพระกลางทุ่ง 

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้บา้นดงนอ้ย  

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม รายการ 1 5,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 655,714,300              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 429,000,000              

งบลงทนุ 429,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 429,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 429,000,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 67,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยปากบวันอ้ย ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม 

จงัหวดันครพนม รายการ 0 42,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยยาง  ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 52,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยสายค า ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายล าหว้ยโคน ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม 

จงัหวดันครพนม รายการ 0 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 310,000,000                 

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นหาดแพง 

 ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม รายการ 0 35,000,000                   
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รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นนากะเสมิ

 ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นนอ้ยหวับงึ

 ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นอุ่มไผ่ 

ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นนอ้ยทวย 

ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นท่าบ่อ  

ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นนาค า 2 

ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นโพนก่อ 

ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นโพนงาม 

ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม รายการ 0 25,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 33,000,000                

งบลงทนุ 33,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหว้ยน า้เค็มพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลบา้นคอ้ 

อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม รายการ 0 33,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 193,714,300              

งบลงทนุ 193,714,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 193,714,300                 

ค่าที่ดนิ 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดันครพนม รายการ 0 2,800,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 127,669,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการระบบส่งน า้ประตูระบาย

น า้น า้ก า่ตอนลา่ง สถานีสูบน า้บา้นโพนทอง จงัหวดันครพนม รายการ 0 655,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน า้

บา้นหนองบวัพรอ้มระบบส่งน า้ จงัหวดันครพนม รายการ 0 19,538,500                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้และอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้ประตู

ระบายน า้น า้ก า่ตอนลา่ง สถานีสูบน า้บา้นเหลา่กกตาล จงัหวดันครพนม รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้และอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน า้ประตู

ระบายน า้น า้ก า่ตอนลา่ง สถานีสูบน า้บา้นโพนทอง จงัหวดันครพนม รายการ 0 37,475,200                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 912,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้ง โครงการประตูระบายน า้บา้นหนอง

บวัพรอ้มระบบส่งน า้ จงัหวดันครพนม รายการ 0 548,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้ง โครงการระบบส่งน า้ประตูระบาย

น า้น า้ก า่ตอนลา่ง สถานีสูบน า้บา้นโพนทอง จงัหวดันครพนม รายการ 0 363,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 62,332,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่  โครงการระบบส่งน า้ประตู

ระบายน า้น า้ก า่ตอนลา่ง สถานีสูบน า้บา้นเหลา่กกตาล  ต าบลพระกลางทุ่ง 

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม รายการ 0 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการระบบส่งน า้ประตู

ระบายน า้น า้ก า่ตอนลา่ง สถานีสูบน า้บา้นโพนทอง ต าบลนาหนาด อ าเภอ

ธาตุพนม จงัหวดันครพนม รายการ 0 52,332,800                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 149,712,800              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 149,712,800              

งบลงทนุ 149,712,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 149,712,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 149,712,800                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หว้ยบงัฮวก  จงัหวดันครพนม 0 102,911,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการประตูระบายน า้หว้ยบงัฮ

วก ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 0 1,801,000                    

รายการระดบัที1่:  ประตูระบายน า้หว้ยกดุตุม้นก ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม 0 45,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 53,300,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 53,300,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 53,300,000                

งบลงทนุ 53,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,300,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 53,300,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้หว้ยชะโนด ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้หว้ยเซอืม ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม รายการ 0 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้หว้ยหนองผกัปอด ต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนา

หวา้ จงัหวดันครพนม รายการ 0 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้หว้ยบงัฮวก ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก 

จงัหวดันครพนม รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นขวา้งคล ี

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม รายการ 0 14,800,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 10,060,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 10,060,000                

การจดัการงานชลประทาน 10,060,000                

งบลงทนุ 10,060,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,060,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลอง อ่างเกบ็น า้หว้ยวงัม่วง .โครงการ

ชลประทานนครพนม ต าบลค าพี้ อ  าเภอนาแก จงัหวดันครพนม รายการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลอง อ่างเกบ็น า้หว้ยศรีคุณ .โครงการ

ชลประทานนครพนม ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม รายการ 0 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม รายการ 0 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,960,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 4,960,000                    
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั 

โครงการชลประทานนครพนม ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานนครพนม ต าบล

บา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 0 260,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ 

ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม รายการ 0 700,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 869,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 869,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 869,000                   

งบลงทนุ 869,000                   

ครุภณัฑ์ 869,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 36,800                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน  ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 1 36,800                        

กรมปศุสตัว ์ 9,094,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,382,000                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคุณภาพสูง 6,382,000                 

เพิม่ศกัยภาพการผลติปศุสตัวคุ์ณภาพสูง 6,382,000                 

งบลงทนุ 6,382,000                 

ครุภณัฑ์ 6,382,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุ

เทน จงัหวดันครพนม คนั 1 1,350,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 5,032,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารทเีอม็อาร ์ขนาด 8 ลบ.ม. ต าบลโนนตาล

 อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 850,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่หญา้พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุ

เทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่จ่ายหญา้ ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั เครื่อง 1 986,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจอุาหารสตัวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หวับรรจ ุ

ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม คนั 1 1,100,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,712,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 2,712,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม คนั 1 848,000                      

พฒันาอาหารสตัว ์ 1,848,000                 

งบลงทนุ 1,848,000                 

ครุภณัฑ์ 1,848,000                    

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 าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แหง้ ขนาด 150 เซนติเมตร ต าบลโนนตาล

 อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดรมัโมเวอร ์ขนาดหนา้กวา้ง 1.30 

เมตร ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 400,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 23,914,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,000,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,000,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดันครพนม ไร่ 1300 1,000,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,987,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 9,987,000                 

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 3,100,000                 

งบลงทนุ 3,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดันครพนม ไร่ 300 600,000                      

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดันครพนม ไร่ 500 2,500,000                    

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 6,547,000                 

งบลงทนุ 6,547,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,547,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,547,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดันครพนม กลา้ 2500000 4,125,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดันครพนม กลา้ 1100000 1,122,000                    

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

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 340,000                   

งบลงทนุ 340,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 340,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 340,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดันครพนม ไร่ 200 340,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,200,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,200,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดันครพนม ไร่ 1500 1,200,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 11,727,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 10,680,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 10,680,000                

งบลงทนุ 10,680,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,680,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 10,680,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกรุุคุ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม บ่อ 6 106,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม บ่อ 16 284,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกส ีอ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยอดชาด อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าพี้ อ  าเภอนาแก จงัหวดันครพนม บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 1,047,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 1,047,000                 

งบลงทนุ 1,047,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,047,000                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,047,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองแต ้บา้นหนองแต ้หมู่ 7 ต าบลนาขาม อ าเภอ

เรณูนคร จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,047,000                    

กรมวชิาการเกษตร 5,801,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 42,000                     

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 28,600                     

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 28,600                     

งบลงทนุ 28,600                     

ครุภณัฑ์ 28,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ต าบลหนองแสง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 28,600                        

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 13,400                     

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 13,400                     

งบลงทนุ 13,400                     

ครุภณัฑ์ 13,400                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 13,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ ขนาด 5 

แรงมา้ ท่อส่ง 3 น้ิว ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 13,400                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 5,491,500                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 5,491,500                 

เพิม่ศกัยภาพด่านสนิคา้เกษตรชายแดนเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 5,491,500                 

งบลงทนุ 5,491,500                 

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้นึงฆ่าเชื้อ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม 

จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,471,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,171,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิงานตรวจสอบสนิคา้เกษตร ขนาด 160 ตาราง

เมตร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,982,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานด่านตรวจสนิคา้เกษตร ขนาด 300 ตาราง

เมตร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 3,189,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ลานคอนกรีตส าหรบัตรวจสนิคา้เกษตรขนาด 300 ตาราง

เมตร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 267,900                   

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 267,900                   

วจิยัและพฒันา 267,900                   

งบลงทนุ 267,900                   

ครุภณัฑ์ 47,900                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 47,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสภาพอากาศอตัโนมตัิ ต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 32,000                        
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รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงความดนัฆ่าเชื้อแบบใชไ้ฟฟ้า ต าบลขามเฒ่า อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 15,900                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 220,000                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 220,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบไฟฟ้า ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 75,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 75,600                     

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 75,600                     

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 75,600                     

งบลงทนุ 75,600                     

ครุภณัฑ์ 75,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 75,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอท่าอุ

เทน  ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอ

บา้นแพง ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 47,000                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,764,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,764,300                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 2,764,300                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2,717,300                 

งบลงทนุ 2,717,300                 

ครุภณัฑ์ 2,717,300                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,687,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครพนม ต าบลหนองแสง อ าเภอเมอืงนครพนม คนั 2 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครพนม ต าบลหนองแสง อ าเภอเมอืงนครพนม คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครพนม ต าบลหนองแสง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 30,300                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,000                     

งบลงทนุ 47,000                     

ครุภณัฑ์ 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครพนม ต าบลหนอง

แสง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 22,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครพนม ต าบลหนองแสง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครพนม ต าบลหนองแสง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 159,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครพนม  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครพนม  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนำคม 2,020,641,200            

กรมเจา้ทา่ 15,977,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,000,000                 

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 4,000,000                 

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ครุภณัฑ์ 4,000,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เรือตรวจการณ์ล าน า้ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 21 ฟตุ 

ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 7 สาขานครพนม จ.นครพนม จ านวน ล า 1 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 11,977,200                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 11,977,200                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 11,977,200                

งบลงทนุ 11,977,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,977,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,977,200                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 332700 11,977,200                   

กรมการขนส่งทางบก 173,584,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 172,213,300              

โครงการศูนยก์ารขนส่งชายแดน จงัหวดันครพนม 172,213,300              

ก่อสรา้งศูนยก์ารขนส่งชายแดน จงัหวดันครพนม 172,213,300              

งบลงทนุ 172,213,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 172,213,300                 

ค่าควบคุมงาน 2,966,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งศูนยก์ารขนส่งชายแดน จงัหวดั

นครพนม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,966,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 169,246,400                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยก์ารขนส่งชายแดน จงัหวดันครพนม ต าบล

อาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 169,246,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดันครพนม ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 978,299,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 604,000,000              

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 604,000,000              

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 604,000,000              

งบลงทนุ 604,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 604,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 604,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายนครพนม - อ.ท่าอเุทน จ.นครพนม กม. 18.853 324,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.บา้นแพง - อ.ท่าอเุทน ตอน ต.พะทาย - อ.ท่าอุ

เทน จ.นครพนม กม. 29.571 280,000,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 174,976,400              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 15,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าควาย - กลางนอ้ย 

และสายทางหลวงหมายเลข 240 ตอน ทางเลีย่งเมอืงนครพนม จ. นครพนม แห่ง 1 15,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 26,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 26,000,000                

งบลงทนุ 26,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,000,000                   
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ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน นาแก - บา้นตอ้ง จ. กม. 2.7 26,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 10,000,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2027 ตอน ทางเขา้ท่าอเุทน จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2031 ตอน ธาตุนอ้ย - นาเหนือ 

จ.นครพนม แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 20,000,000                

ปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าควาย - กลางนอ้ย 

จ. นครพนม แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 103,976,400              

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 103,976,400              

งบลงทนุ 103,976,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,976,400                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 103,976,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัด่านชายแดนนครพนม แห่ง 1 103,976,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 192,973,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 174,581,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 172,221,000              

งบลงทนุ 172,221,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 172,221,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 172,221,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนครพนม กม. 709 56,630,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอน โคกศรีทอง - ตน้แหน จ. แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน โพนจาน - โนนศิวลิยั จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอน นาเพยีง - ศรีสงคราม จ. แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน นาเหนือ - ค าพอก ตอน 1

 จ.นครพนม แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าอเุทน - ท่าควาย จ. แห่ง 1 14,960,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน นาแก - บา้นตอ้ง จ. แห่ง 1 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2276 

ตอน กรุุคุ - เรณูนคร จ.นครพนม แห่ง 1 20,633,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2346 

ตอน ดอนเชยีงบาน - นาหวา้ จ.นครพนม แห่ง 1 16,598,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 2,360,000                 

งบลงทนุ 2,360,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,360,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัท่าอเุทน (ขาออก) จ. แห่ง 1 1,100,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ท่าอเุทน (ขาออก) จ.นครพนม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพิม่ประสทิธภิาพระบบอ านวยความปลอดภยัของ

สถานีตรวจสอบน า้หนกัท่าอเุทน (ขาออก)  จ.นครพนม แห่ง 1 960,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 18,392,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 18,392,000                

งบลงทนุ 18,392,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,392,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,392,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน โพนจาน - โนนศิวลิยั

 และสายทางหลวงหมายเลข 2177 ตอน ศรีสงคราม - นานอ้ย จ. นครพนม แห่ง 2 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2032 ตอน ปฏรูิป - ศรีสงคราม 

จ. นครพนม แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน นาแก - หนองฮ ีและ

สายทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน หนองฮ ี- หนองญาติ จ. นครพนม แห่ง 2 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2104 ตอน จอมมณี - ดอนพฒันา

, สายทางหลวงหมายเลข 2104 ตอน โสกแมว - ดอนสวรรค,์ สายทางหลวง

หมายเลข 2346 ตอน นาหวา้ - ดงขวาง และสายทางหลวงหมายเลข 2425 

ตอน โคกศรีทอง - ตน้แหน จ. นครพนม แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นครพนม - ธาตุพนม 

จ. นครพนม แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาพระชยั - ท่าอเุทน 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาพระชยั - ท่าอเุทน 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 223 ตอน นาแก - บา้นตอ้ง จ. แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 223 ตอน นาแก - บา้นตอ้ง, สาย

ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอน ธาตุนอ้ย - นาเหนือ, สายทางหลวงหมายเลข

 2276 ตอน กรุุคุ - เรณูนคร และสายทางหลวงหมายเลข 2276 ตอน กรุุคุ -

 เรณูนคร จ. นครพนม แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 240 ตอน ทางเลีย่งเมอืงนครพนม

 จ. นครพนม แห่ง 1 1,999,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 6,350,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,000,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2177 ตอน ศรีสงคราม - นานอ้ย

 จ. นครพนม แห่ง 1 2,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 746,280,600              
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 159,788,000              

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 159,788,000              

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ) 159,788,000              

งบลงทนุ 159,788,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 159,788,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 132,206,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นพ.2019 แยก ทล.22 - บ.นาผกัปอด อ.เมอืง, 

ท่าอเุทน จ.นครพนม กม. 24.868 46,644,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นพ.4043 แยก ทล.2033 - บ.โพนสวา่ง อ.เมอืง

 จ.นครพนม กม. 16.548 22,917,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ง, ค3 และ ค4 ผงัเมอืงรวมเมอืงนครพนม จ. กม. 5.908 62,645,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 27,582,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย นพ.2010 แยก 

ทล.22 - บ.ขามเฒ่า อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม

0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย ง, ค3 และ 

ค4 ผงัเมอืงรวมเมอืงนครพนม จ.นครพนม 0 2,582,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 155,422,200              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 57,622,200                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 57,622,200                

งบลงทนุ 57,622,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,622,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 57,622,200                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้สงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ม. 200 20,059,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยบงัฮวก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ม. 100 37,563,200                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 92,800,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 92,800,000                

งบลงทนุ 92,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 92,800,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 92,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.ดอนถอ่น อ.โพนสวรรค,์ ศรี

สงคราม จ.นครพนม กม. 1.85 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.หาดแพง - บ.หมูม่น อ.ศรีสงคราม จ. กม. 2.3 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย แยก ทล.2346 - บ.ดอนมะจ่าง อ.ศรีสงคราม 

จ.นครพนม กม. 1.3 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หนองสาหร่าย อ.ศรีสงคราม 

จ.นครพนม กม. 1.53 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.นพ.2009 - บ.วงัยาง อ.ปลาปาก จ. กม. 1.53 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2390 - บ.หมูม่น อ.ศรีสงคราม จ. กม. 1.53 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.นพ.3004 - บ.หนองสมิ อ.นาทม จ. กม. 1.53 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.223 - บ.สามแยก อ.นาแก จ.นครพนม กม. 1.24 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.212 - บ.ค านกกก อ.บา้นแพง จ. กม. 1.53 9,900,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 5,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

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

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นพ.4025 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2032 - บา้นคอ้ อ.ศรีสงคราม, โพนสวรรค ์จ.นครพนม แห่ง 2 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 64,408,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 64,408,000                

พฒันาและปรบัปรุงและอ านวยความสะดวกเสน้ทางส่งเสริมการผลติเศรษฐกจิชวีภาพ

จากพชืพลงังาน 7,590,000                 

งบลงทนุ 7,590,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,590,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,590,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.3013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองยาว อ.ธาตุพนม, เมอืง จ.นครพนม แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.3023 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - ท่าเทยีบเรือ อ.ท่าอเุทน, บา้นแพง จ.นครพนม แห่ง 1 1,640,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.4029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2028 - บา้นบะหวา้ อ.โพนสวรรค,์ นาหวา้, อากาศอ านวย แห่ง 1 2,350,000                    

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 56,818,000                

งบลงทนุ 56,818,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,818,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 56,818,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 

2028 - บา้นบะหวา้ อ.โพนสวรรค,์ นาหวา้, อากาศอ านวย จ.นครพนม กม. 7.436 29,950,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 

2033 - บา้นโพนสวา่ง อ.เมอืง จ.นครพนม กม. 6.382 26,868,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 346,862,400              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 122,349,300              

ยกระดบัมาตรฐานทาง 118,050,500              

งบลงทนุ 118,050,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 118,050,500                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 118,050,500                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.หนองปลาดุก อ.โพนสวรรค ์

จ.นครพนม กม. 7.58 20,458,100                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.นพ.4026 บ.ยอดทดวดั - วดัโฆสมงัคา

ราม อ.ปลาปาก จ.นครพนม กม. 11.11 37,232,400                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายเขา้พระมหาธาตุเจดยีโ์ฆสปญัโญศรีพนม (ตอนที่

 2) อ.ปลาปาก จ.นครพนม กม. 2.42 26,760,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.นพ.5022 บ.โคกสวา่ง - วดัโฆสมงัคลา

ราม อ.ปลาปาก จ.นครพนม กม. 4.094 33,600,000                   

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,407,000                 

งบลงทนุ 3,407,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,407,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,407,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยยาง อ.นาแก จ.นครพนม ม. 15 3,407,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 891,800                   

งบลงทนุ 891,800                   

ครุภณัฑ์ 891,800                      
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทนครพนม 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) แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 197,700,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 197,700,000              

งบลงทนุ 197,700,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 197,700,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 197,700,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 

2417 - บา้นสม้ป่อย อ.นาทม จ.นครพนม แห่ง 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นปลาปาก อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม แห่ง 1 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นนายอใหญ่ อ.ธาตุพนม, เรณูนคร จ.นครพนม แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นพ.3060 สะพานขา้มแม่น า้สงคราม อ.ท่าอเุทน,

 ศรีสงคราม จ.นครพนม แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นโพนจาน อ.เมอืง, โพนสวรรค ์จ.นครพนม แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 223

 - บา้นสามแยก อ.นาแก, วงัยาง จ.นครพนม แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นนายอใหญ่ อ.ธาตุพนม, เรณูนคร จ.นครพนม แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 

2028 - บา้นบะหวา้ อ.โพนสวรรค,์ นาหวา้ จ.นครพนม แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 

2031 - บา้นพุ่มแก อ.เรณูนคร, นาแก จ.นครพนม แห่ง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 

2033 - บา้นโนนหอม อ.นาแก, ปลาปาก จ.นครพนม แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.5022 แยกทางหลวงชนบท นพ.

2009 - บา้นวงัยาง อ.ปลาปาก, วงัยาง จ.นครพนม แห่ง 1 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.5037 แยกทางหลวงชนบท นพ.

3004 - บา้นหนองสมิ อ.นาทม, บงึโขงหลง จ.นครพนม แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นขาม

เฒ่า อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม กม. 1.8 11,700,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นพ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองยาว อ.ธาตุพนม, เมอืง จ.นครพนม กม. 2.3 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2390 - บา้น

หมูม่น อ.ศรีสงคราม, บา้นแพง จ.นครพนม กม. 2 12,700,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2390 - บา้น

หมูม่น อ.ศรีสงคราม, บา้นแพง จ.นครพนม กม. 2.1 13,600,000                   
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นพ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 

2032 - บา้นคอ้ อ.ศรีสงคราม, โพนสวรรค ์จ.นครพนม แห่ง 1 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นพ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บา้น

ดอนถอ่น อ.โพนสวรรค,์ ศรีสงคราม จ.นครพนม กม. 2.2 14,300,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นพ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 2185 - บา้น

สามผง อ.นาหวา้, ศรีสงคราม จ.นครพนม กม. 1.8 11,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นพ.5037 แยกทางหลวงชนบท นพ.3004 - 

บา้นหนองสมิ อ.นาทม, บงึโขงหลง จ.นครพนม กม. 1.8 11,700,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทนครพนม กม. 844 25,300,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 - บา้น

ด่านม่วงค า อ.นาแก, โคกศรีสุพรรณ จ.นครพนม แห่ง 1 12,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 26,813,100                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 25,766,200                

งบลงทนุ 25,766,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,766,200                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,766,200                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 - บา้น

ด่านม่วงค า อ.นาแก, วงัยาง, โคกศรีสุพรรณ จ.นครพนม แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.2010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 22 - บา้นขามเฒ่า อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.4036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2028 - บา้นดอนถอ่น อ.โพนสวรรค,์ ศรีสงคราม จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.4036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2028 - บา้นดอนถอ่น อ.โพนสวรรค,์ ศรีสงคราม จ. แห่ง 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.2009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 22 - บา้นปลาปาก อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.4040 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2031 - บา้นพุ่มแก อ.เรณู, นาแก จ.นครพนม แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.4040 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2031 - บา้นพุ่มแก อ.เรณู, นาแก จ.นครพนม แห่ง 1 2,030,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นพ.2010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 22 - บา้นขามเฒ่า อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม แห่ง 1 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,036,200                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทนครพนม แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 19,800,000                

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 19,800,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 19,800,000                

งบลงทนุ 19,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย นพ.2010 แยกทางหลวง

หมายเลข 22 - บา้นขามเฒ่า อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม แห่ง 2 9,900,000                    
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รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย นพ.4024 แยกทางหลวง

หมายเลข 2390 - บา้นหมูม่น อ.ศรีสงคราม, นาทม จ.นครพนม แห่ง 3 9,900,000                    

กรมทา่อากาศยาน 106,500,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 13,500,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 13,500,000                

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 13,500,000                

งบลงทนุ 13,500,000                

ครุภณัฑ์ 13,500,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้ระบบ Digital CCTV จ านวน 45 กลอ้ง 

และระบบควบคุมพื้นที่อาคารที่พกัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม ต าบล

โพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ระบบ 1 13,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 90,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 90,000,000                

พฒันาปจัจยัพื้นฐานโครงสรา้ง 90,000,000                

งบลงทนุ 90,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงต่อเติม อาคารที่พกัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยาน

นครพนม ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 90,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,000,000                 

การพฒันาทา่อากาศยาน 3,000,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานซอ่มปรบัปรุงทางขบั ท่าอากาศยานนครพนม ต าบล

บา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,000,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 244,054,200               

กรมทรพัยากรน า้ 195,459,700              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 195,459,700              

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 195,459,700              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 195,459,700              

งบลงทนุ 195,459,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 195,459,700                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 16,459,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยหนองหาร  ต าบลไชยบุรี 

 อ าเภอท่าอเุทน  จงัหวดันครพนม แห่ง 1 16,459,700                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 179,000,000                 

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยจ าปา  บา้นจ าปา หมู่ที่ 9  

ต าบลกา้นเหลอืง  อ าเภอนาแก  จงัหวดันครพนม แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองยาวหนองเต่า  บา้นดอนแดง  

หมู่ที่ 3  ต าบลท่าบ่อสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จงัหวดันครพนม แห่ง 1 45,000,000                   
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองกดุเป่ง  บา้นม่วง หมู่ที่ 1  

ต าบลนาคูณใหญ่  อ าเภอนาหวา้  จงัหวดันครพนม แห่ง 1 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองหลม่  บา้นค าเตย  หมู่ที่ 4  

ต าบลค าเตย  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครพนม แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองฟ้าเลือ่ม  บา้นขา่ หมู่ที่ 12  

ต าบลบา้นขา่  อ าเภอศรีสงคราม  จงัหวดันครพนม แห่ง 1 49,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 22,108,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 22,108,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 3,813,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นหนองปลาดุก  

หมู่ที่ 22  ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนหนองสงัขร์าษฏรบ์  ารุง 

 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 983,000                   

งบลงทนุ 983,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 983,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นฝัง่แดง (พระเทพวร

มนีุอปุถมัภ)์ หมู่ที่ 8 ต าบลฝัง่แดง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 17,335,200                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 6,008,400                 

งบลงทนุ 6,008,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,008,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,008,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโสกแมว  หมู่ที่ 2 

ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นยางค า  หมู่ที่ 6 

ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นกดุน า้ใส  หมู่ที่ 6 ต าบล

นางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโพนสวา่ง  หมู่ที่ 2 

ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงักระเบา  หมู่ที่ 4 

ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงักระเบา  หมู่ที่ 6 

ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสทีน  หมู่ที่ 7 ต าบล

โคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นม่วง  หมู่ที่ 2 ต าบลโคก

สูง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นกอก  หมู่ที่ 5 ต าบล

ปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นจรุกเตย  หมู่ที่ 4 ต าบล

หนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาลอ้ม  หมู่ที่ 2 ต าบล

นาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาเต่า  หมู่ที่ 6 ต าบล

บา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นขวา้งคล ี หมู่ที่ 7 ต าบล

บา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองท่ม  หมู่ที่ 9 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองบงึ  หมู่ที่ 4 

ต าบลยอดชาด อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาโอ กลุม่ 1 หมู่ที่ 4 

ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาโอ กลุม่ 2 หมู่ที่ 4 

ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองผอื  หมู่ที่ 16 

ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 11,326,800                

งบลงทนุ 11,326,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,326,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,326,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นกดุน า้ใส หมู่ที6่ ต าบลนาหวา้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นค าแม่นาง หมู่ที2่ ต าบลหนองชน 

อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,887,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโพนสวา่ง หมู่ที2่ ต าบลโคกสวา่ง 

อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสทีน หมู่ที่ 3 ต าบลโคกสวา่ง 

อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนางามเหนือ หมู่ที3่ ต าบลนางาม 

อ าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนางาม หมู่ที1่3 ต าบลนางาม อ าเภอ

เรณูนคร  จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 960,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 960,000                   

งบลงทนุ 960,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 960,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงมะเอก หมู่ที่ 5 ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นด่านสาวคอย หมู่ที่ 12 ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองฮ ีหมู่ที่ 12 ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองฮ ีหมู่ที่ 2 ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 7,723,800                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 291,400                   

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 291,400                   

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 291,400                   

งบลงทนุ 291,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 291,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 291,400                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันครพนม กโิลเมตร 10 51,400                        

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดันครพนม แห่ง 3 240,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,959,900                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,959,900                 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 285,100                   

งบอดุหนุน 100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดันครพนม 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดันครพนม 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 3,674,800                 
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งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 3,466,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,466,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,466,600                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันครพนม กโิลเมตร 40 205,600                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดันครพนม กลา้ 80000 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดันครพนม ไร่ 600 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดันครพนม กลา้ 210000 609,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดันครพนม กลา้ 20000 152,000                      

งบอดุหนุน 50,000                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดันครพนม หมู่บา้น 1 50,000                        

งบรายจ่ายอื่น 100,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

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

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,472,500                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 3,472,500                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 2,166,500                 

งบลงทนุ 2,166,500                 

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดันครพนม เครื่อง 4 38,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,128,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 206,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 อทุยานแห่งชาติ

ภูลงักา  จงัหวดันครพนม แห่ง 1 206,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,922,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันครพนม กโิลเมตร 360 1,850,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดันครพนม กโิลเมตร 14 72,000                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 1,306,000                 

งบลงทนุ 1,306,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,306,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดันครพนม ไร่ 350 164,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 250 175,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 150 153,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดันครพนม ไร่ 650 617,500                      

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

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 300 147,000                      

กรมป่าไม ้ 18,762,500                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 16,280,100                
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โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 16,280,100                

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 1,695,400                 

งบลงทนุ 1,695,400                 

ครุภณัฑ์ 987,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดันครพนม คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า 

จงัหวดันครพนม แห่ง 1 708,400                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 6,684,000                 

งบลงทนุ 6,684,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,684,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,336,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็ไมม้ค่ีา จงัหวดันครพนม แห่ง 1 6,336,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครพนม กลา้ 120000 348,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดันครพนม หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 7,678,500                 

งบลงทนุ 1,370,500                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,345,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,345,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครพนม กลา้ 195000 565,500                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดันครพนม ไร่ 200 780,000                      

งบอดุหนุน 2,660,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดันครพนม ไร่ 700 700,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดันครพนม ไร่ 1400 980,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดันครพนม หมู่บา้น 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดันครพนม ไร่ 700 560,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 2 จงัหวดันครพนม ไร่ 350 280,000                      

งบรายจ่ายอื่น 3,648,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดันครพนม หมู่บา้น 150 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดันครพนม หมู่บา้น 54 648,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดันครพนม ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 5,000                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,482,400                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 2,482,400                 

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 25,000                     

งบลงทนุ 25,000                     

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 297,000                   

งบลงทนุ 297,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 297,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 297,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครพนม กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดันครพนม กลา้ 20000 152,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,160,400                 

งบลงทนุ 2,160,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,160,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,160,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครพนม กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดันครพนม กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดันครพนม กโิลเมตร 7 36,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดันครพนม ไร่ 312 152,900                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดันครพนม ไร่ 898 916,000                      
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กระทรวงพลงังำน 500,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 500,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 500,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานพลงังานจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 500,000                      

กระทรวงพำณิชย์ 1,288,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 1,288,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,000                 

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 1,288,000                 

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงมหำดไทย 1,419,122,400            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 6,456,800                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 258,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 258,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 258,000                   

งบรายจ่ายอื่น 258,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 258,000                      

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 4,858,800                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,858,800                 
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สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 358,800                   

งบลงทนุ 358,800                   

ครุภณัฑ์ 358,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 358,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

นครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 358,800                      

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 44,823,200                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 44,823,200                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 44,823,200                

การบริหารงานอ าเภอ 44,823,200                

งบลงทนุ 44,823,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,823,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,577,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่วา่การอ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 16,223,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุอ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 7,353,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,724,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 452,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งทะเบยีนอ าเภอธาตุพนม จงัหวดั แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม แห่ง 1 475,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอธาตุพนม จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 246,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดถที่วา่การอ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 883,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 311,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 117,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 1,077,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานบริเวณบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอโพนสวรรค ์

จงัหวดันครพนม แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 206,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยบ์ริการประชาชน ที่ท  าการปกครองจงัหวดั แห่ง 1 287,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยป้์องกนัและปราบปรามยาเสพติด ที่ท  าการ

ปกครองจงัหวดันครพนม แห่ง 1 103,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั แห่ง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกัจ่าจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั แห่ง 1 1,116,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 158,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ที่วา่การอ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 860,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 316,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศาลาที่พกัที่วา่การอ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันท์ี่วา่การอ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 2,370,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,521,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารหอ้งประชมุเลก็ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั แห่ง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัปลดัอ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 238,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอนาหวา้ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอบา้นแพง จงัหวดั แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้และป้ายกองรอ้ย อส. อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 665,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 682,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอวงัยาง จงัหวดั แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุอ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 423,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 423,100                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 423,100                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 423,100                   

งบลงทนุ 423,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 423,100                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 423,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดันครพนม  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 310,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอปลาปาก  ต าบล

ปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 113,000                      

กรมทีด่นิ 2,420,600                 
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,855,200                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,855,200                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,232,300                 

งบลงทนุ 1,232,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,232,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 930,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

โพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แห่ง 1 930,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 302,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร   

ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 302,100                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 622,900                   

งบลงทนุ 622,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 622,900                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 384,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบล

นาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 87,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ    

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 296,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 238,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 238,700                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 565,400                   

งานดา้นทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิทีบ่ริการใหแ้ก่ประชาชน 565,400                   

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 565,400                   

งบลงทนุ 565,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 565,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 565,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 565,400                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 982,360,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 644,939,300              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 644,939,300              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ 644,939,300              

งบลงทนุ 644,939,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 644,939,300                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 644,939,300                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนาเขท่า หมู่ที่ 3 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลนาเข อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั

นครพนม ความยาว 1,055 เมตร แห่ง 1 58,915,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนากะเสริม หมู่ที่ 10 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั

นครพนม ความยาว 805 เมตร แห่ง 1 44,056,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นเมอืงเก่า หมู่ที่ 2 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 58 เหนือน า้) ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 54,594,600                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นกลางนอ้ย หมู่ที่ 7 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิทา้ยน า้) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม 

ความยาว 1,200 เมตร แห่ง 1 46,124,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นเหลา่หนาด หมู่ที่ 8 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 58 เหนือน า้) ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั

นครพนม ความยาว 990 เมตร แห่ง 1 46,164,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นเนินคะนึง หมู่ที่ 5 ถงึ

บา้นหวัหาด หมู่ที่ 12 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 59 เหนือน า้) ต าบลบา้นแพง 

อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ความยาว 990 เมตร แห่ง 1 46,177,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นท่าอเุทน หมู่ที่ 3 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 58 ทา้ยน า้) ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั

นครพนม ความยาว 776 เมตร แห่ง 1 35,838,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นพนอม หมู่ที่ 3  

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั

นครพนม ความยาว 740 เมตร แห่ง 1 36,890,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนอ้ยลวงมอง หมู่ที่ 8 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั

นครพนม ความยาว 240 เมตร แห่ง 1 14,876,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นเหลา่สวนกลว้ย หมู่ที่ 5

 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 56 เหนือน า้) ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั

นครพนม ความยาว 492 เมตร แห่ง 1 30,234,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นตาลปากน า้ หมู่ที่ 2 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 57 ทา้ยน า้) ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั

นครพนม ความยาว 772 เมตร แห่ง 1 36,873,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นกลางนอ้ย (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครพนม แห่ง 1 37,592,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นโคกไก่เซา หมู่ที่ 6 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั

นครพนม ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นเนินคนึง หมู่ที่ 5 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 60 เหนือน า้) ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั

นครพนม ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 25,200,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนากะเสริม หมู่ที่ 10 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 59 เหนือน า้) ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั

นครพนม ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขงพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บา้น

หนองจนัทร ์หมู่ที่ 13 ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 

ความยาว 850 เมตร แห่ง 1 20,400,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขงพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บา้น

หนองจนัทร ์หมู่ที่ 1 ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 

ความยาว 900 เมตร แห่ง 1 21,600,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นปากหว้ยม่วง หมู่ที่ 2 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ เหนือ - ทา้ยน า้) ต าบลนาเข อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั

นครพนม ความยาว 520 เมตร แห่ง 1 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหาดทรายเพ หมู่ที่ 5 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 56 ทา้ยน า้) ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั

นครพนม ความยาว 700 เมตร แห่ง 1 15,600,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นเนินคนึง หมู่ที่ 5 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั

นครพนม ความยาว 277 เมตร แห่ง 1 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นท่าหนามแกว้ หมู่ที่ 3 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั

นครพนม ความยาว 325 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนาหนองบก หมู่ที่ 4 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 55 เหนือน า้) ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั

นครพนม ความยาว 305 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,435,000                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 15,435,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 15,435,000                

งบลงทนุ 15,435,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,435,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,435,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาเพือ่การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมชมุชนหอ

นาฬกิาอนิโดจนี Classic City จงัหวดันครพนม แห่ง 1 15,435,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 57,629,800                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 57,629,800                

พฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 57,629,800                

งบลงทนุ 57,629,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,629,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 57,629,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ อ าเภอเมอืง 

จงัหวดันครพนม แห่ง 1 31,040,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษบริเวณจดุผ่อน

ปรนบา้นแพงและจดุผ่อนปรนท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 26,589,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 132,475,800              

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่ววถิชีวีติลุ่มน า้โขง - สุขภาพ 132,475,800              

ยกระดบัการทอ่งเทีย่ววถิชีวีติลุ่มน า้โขง - สุขภาพ 132,475,800              

งบลงทนุ 132,475,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 132,475,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 132,475,800                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่น-ทางจกัรยาน และทางเดนิเลยีบริมฝัง่แม่น า้

โขง (ต่อเน่ือง) จากสวนเทดิพระเกยีรติถงึแขวงทางหลวงนครพนม จงัหวดั

นครพนม ระยะทาง 1,500 เมตร แห่ง 1 34,292,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบริมฝัง่

แม่น า้โขง ในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม (จากหนา้วดัพระอนิทรแ์ปลงถงึสวน

เทดิพระเกยีรต)ิ จงัหวดันครพนม ความยาว 565 เมตร แห่ง 1 19,514,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบริมฝัง่

แม่น า้โขง บา้นหนองจนัทร ์หมู่ที่ 14 ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม 

จงัหวดันครพนม ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 32,946,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่เสน้ทางจกัรยานและทางเดนิเลยีบริมฝัง่

แม่น า้โขง บา้นหนองจนัทร ์หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 13 ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ความยาว 1,500 เมตร แห่ง 1 45,722,900                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 65,725,500                
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โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 38,839,900                

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 38,839,900                

งบลงทนุ 38,839,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,839,900                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,839,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 38,839,900                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 26,885,600                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 26,885,600                

งบรายจ่ายอื่น 26,885,600                

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัมกุดาหาร หนองคาย และ รายการ 1 26,885,600                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 58,202,600                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 58,202,600                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 58,202,600                

งบลงทนุ 58,202,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,202,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 58,202,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สงคราม บา้นไชยบุรี หมู่ที่ 1 

ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ความยาว 166 เมตร แห่ง 1 9,854,600                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สงคราม บา้นตาลปากน า้ หมู่ที่ 

2 ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ความยาว 215 เมตร แห่ง 1 12,348,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมน า้บงักอ บา้นท่าคอ้ หมู่ที่ 4 

(ดา้นหลงัตลาด) ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ความ แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สงคราม บา้นท่าพนัโฮง หมู่ที่ 

14 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ความยาว 580 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สงคราม บา้นปากยาม หมู่ที่ 4 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ความ แห่ง 1 9,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,952,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 7,952,000                 

บริการดา้นช่าง 7,952,000                 

งบลงทนุ 7,952,000                 

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั คนั 1 952,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 7,000,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 382,638,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,059,600                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,059,600                 
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การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,059,600                 

งบลงทนุ 1,059,600                 

ครุภณัฑ์ 1,059,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 265,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 12 265,200                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ตู ้ 12 51,600                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ตู ้ 12 66,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตวั 24 40,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม

 จงัหวดันครพนม ชดุ 12 34,800                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 24 72,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 794,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 12 794,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 12 264,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 12 108,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง ชดุ 24 91,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 24 139,200                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 380,112,600              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,525,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,525,000                 

งบอดุหนุน 7,525,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,525,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 7,525,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ประกอบดว้ย สนามวอลเลยบ์อล 

ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 22 เมตร สนามแบตมนิตนั ขนาดกวา้ง 7 เมตร

 ยาว 14 เมตร และ สนามเปตอง ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาว 18 เมตร

{{LF}}บา้นนาเต่า หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นคอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นคอ้ แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 30 เมตร 

ยาว 50 เมตร บา้นหาดแพง หมู่ที่ 1 ต าบลหาดแพง เทศบาลต าบลหาด

แพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 855,000                      



42 / 151

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02480000 จงัหวดันครพนม

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 

24 เมตร บา้นโพนทอง หมู่ที่ 8 ต าบลโพนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามฟตุบอล  

ขนาดกวา้ง 45 เมตร ยาว 65 เมตร สนามตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 13 เมตร 

ยาว 18 เมตร และ สนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 22 

เมตร  หมู่ที่ 3 ต าบลพระกลางทุ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง แห่ง 1 1,135,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 20 เมตร

 บา้นนาราชควาย หมู่ที่ 11 ต าบลนาราชควาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 48 เมตร 

ยาว 42 เมตร บา้นนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต าบลโพนสวา่ง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,915,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นท่าอเุทน หมู่ที่ 5 

ต าบลท่าอเุทน เทศบาลต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,389,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นพนัห่าว หมู่ที่ 3 

ต าบลนาทม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 1,330,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 90,830,100                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 17,674,000                

งบอดุหนุน 17,674,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,674,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 17,674,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หว้ยหวายลมึ หมู่ที่ 13 บา้นปุ่ งแก 

ต าบลท่าจ าปา สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 20 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 877,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 10 บา้นแกง้นอ้ย ต าบลนาแก

 สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 10 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยหนองพอก หมู่ที่ 2 บา้นนางวั ต าบลนางวั 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลนาหวา้ 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 742,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองบุ่งลว้น หมู่ที่ 1 บา้นม่วง ต าบลนาคูณ

ใหญ่ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,504,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองประชานาคูณ หมู่ที่ 6 บา้นนาคูณนอ้ย 

ต าบลนาคูณใหญ่ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 57,500 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,921,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หว้ยขาม หมู่ที่ 11 บา้นร่มโพธิ์ทอง 

ต าบลนางวั สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 8 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 441,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หว้ยแลง้ หมู่ที่ 6 บา้นดอนบาก 

ต าบลนางวั สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 13 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 579,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหลก็ หว้ยวงัตา

จ่าม หมู่ที่ 6 บา้นวงัโพธิ์ ต าบลกตุาไก ้กวา้ง 2 - 2.10 x 2.10 เมตร ยาว 

10 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 523,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหลก็ หว้ยวงัยาว

 หมู่ที่ 2,7 บา้นโพนทา, บา้นนาเรียง ต าบลกตุาไก ้กวา้ง 2 - 2.10 x 2.10 

เมตร ยาว 10 เมตรองคก์ารบริหารส่วนต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 523,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยตอ้น หมู่ที่ 3 บา้นปลาปากนอ้ย ต าบลปลา

ปาก ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 91,000 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยแคน หมู่ที่ 9 บา้นโพนทนักลาง ต าบล

หนองฮ ีปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,025 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละขดุลอกแหลง่น า้หนองผอื หมู่ที่ 3

 บา้นนาหวับ่อ ต าบลนาหวับ่อ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 35,700 

ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 1,630,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองตอแก่น หมู่ที่ 7 บา้นเหลา่ภูม ีต าบล

หนองญาติ ปริมาตรดนิขดุพรอ้มขนยา้ยไม่นอ้ยกวา่ 16,956 ลูกบาศก์

เมตร เทศบาลต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 774,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยค าหวา้เลอืด หมู่ที่ 3 บา้นกดุขา้วปุ้ น ต าบล

ขามเฒ่า ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 14,600 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 556,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกโคกหนองยาว หมู่ที่ 8 บา้นชะโนดใหญ่ ต าบล

ขามเฒ่า ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,400 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,439,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุขยายหนองโสก หมู่ที่ 5 บา้นดงขวาง ต าบลดงขวาง

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,480 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองจอกใน หมู่ที่ 1 บา้นเหบิ ต าบลนาขาม 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,251 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แห่ง 1 586,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยขามป้อม หมู่ที่ 3,5,6 ต าบลโพนทอง 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,200 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แห่ง 1 520,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 8 บา้นนาสมบูรณ์ ต าบลวงั

ยาง สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 12 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 522,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 9 บา้นใหม่ไทยเจริญ ต าบล

วงัยาง สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 12 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 522,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 73,156,100                

งบอดุหนุน 73,156,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,156,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 73,156,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นสรา้งแห่ ต าบลกดุฉิม ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุฉิม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นนาถอ่นท่า ต าบลนาถอ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,723,600                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 12 บา้นนาถอ่นเหนือ ต าบลนาถอ่น ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลโพนแพง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น หอถงัลูกบอล หมู่ที่ 5 

บา้นซง่ ต าบลนาแก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น หอถงัลูกบอล หมู่ที่ 6 

บา้นนาป่งคอง ต าบลนาแก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแก อ าเภอนาแก แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (หอถงัสูง) หมู่ที่ 7 บา้น

โพนสวรรค ์ต าบลนาเลยีง ก่อสรา้งหอถงัสูง กวา้ง 3.60 เมตร ยาว 3.60 

เมตร สูง 10 เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก แห่ง 1 547,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (หอถงัสูง) หมู่ที่ 11 บา้น

โพนทอง ต าบลนาเลยีง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก แห่ง 1 547,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นพมิาน ต าบลพมิาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นดงนอ้ย ต าบลพมิาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 6 บา้นโพนงาม ต าบลหนองบ่อ พรอ้มขยายท่อเมนประปา องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 12 บา้นนาสามคัคี ต าบลนาทม ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,713,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 15 บา้นนาทม ต าบลนาทม ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,713,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นอูนนา ต าบลนางวั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,713,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 5 บา้นดอนแดง ต าบลบา้นเสยีว แบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 5,058,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นดอนบาก ต าบลนางวั ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 

2 บา้นปลาปาก ต าบลปลาปาก เทศบาลต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นปลาปาก ต าบลปลาปาก เทศบาลต าบลปลาปาก อ าเภอปลา

ปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 11 บา้นนาดอกไม ้ต าบลกตุาไก ้ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,869,900                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5,8 บา้นตบัเต่า ต าบลหนองเทาใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 6 บา้นหนองญาติ ต าบลหนองญาติ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  เทศบาลต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 7 บา้นเหลา่ภูม ีต าบลหนองญาติ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น บาดาลขนาด

กลาง หมู่ที่ 3 บา้นกดุขา้วปุ้ น ต าบลขามเฒ่า องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 903,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น บาดาลขนาด

ใหญ่ หมู่ที่ 7 บา้นกลว้ย ต าบลขามเฒ่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า

 อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 7 บา้นสุข

เกษม ต าบลโพธิ์ตาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,053,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นโคกหนิแฮ่ ต าบลโคกหนิแฮ่ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองสะโน ต าบลวงัยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาง 

อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,784,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นสามแยก ต าบลวงัยาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,435,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (หอถงัเหลก็เกบ็น า้ทรง

แชมเปญ) บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้นนาค า ต าบลนาค า เทศบาล

ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 748,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น (หอถงัเหลก็เกบ็น า้ทรง

แชมเปญ) บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บา้นนาค า ต าบลนาค า เทศบาล

ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 748,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 3 บา้นเสยีวสงคราม ต าบลหาดแพง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  เทศบาลต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 5,058,400                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 4,451,500                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 4,451,500                 

งบอดุหนุน 4,451,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,451,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 4,451,500                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

มติรภาพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกส ีอ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลยอดชาด อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โพนสวาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไชยบุรี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าพอก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแจง้

สวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

ฮาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพนอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพะ

ทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

ขา่ท่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วง-นา

สดีา เทศบาลต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เชยีงยนื 

เทศบาลต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองเทา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าหนาม

แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นราม

ราช องคก์ารบริหารส่วนต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนิ

แฮ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าอเุทน เทศบาลต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคก

สวา่งพฒันา เทศบาลต าบลธาตุพนมใต ้อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สรา้งแห่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุฉิม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุฉิม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุฉิม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ดอนนางหงส ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงยอ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัขอน

กอง เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ก า่

เหนือ เทศบาลต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาค า 

เทศบาลต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตอ้ง 

เทศบาลต าบลฝัง่แดง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจอม

แจง้ เทศบาลต าบลฝัง่แดง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พระ

กลางท่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองกดุแคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนแพง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีบุญ

เรือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนพนั อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อุ่มเหมา้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม  อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลธาตุพนม แห่งที่ 2 (วดัราษฎรส์ามคัคีอปุถมัภ)์ เทศบาลต าบลธาตุ

พนม  อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกา้นเหลอืง 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกา้นเหลอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกา้นเหลอืง 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกา้นเหลอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาผอื 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าพี้ อ  าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้แหน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

คู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเลยีง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาโสก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พระซอง

นอ้ย เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเหนือ

ท่าจ าปา เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเทพ

โพรวลัย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่งศรี

มงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สชีมพู 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสชีมพู อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบ่อ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงขวาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

พงัทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        



49 / 151

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02480000 จงัหวดันครพนม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาแก เทศบาลต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อารมณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสงิห์

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาทม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยอด

แกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาด ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

บุญสงค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

โพธิ์ชยั เทศบาลต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจอม

แจง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

คอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาลนอ้ย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เสยีว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สมพร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เหลา่

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัธาตุ

ประสทิธิ์ เทศบาลต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

หนาถธิ์ เทศบาลต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเข 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเข อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นางวั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไผ่ลอ้ม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกสวาท

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค านกกก

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

กลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักลาง 

เทศบาลต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรี เทศบาลต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปลาปาก เทศบาลต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัประดู่

วรีะธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีบวั

บาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองฮ ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัถาวร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีลดั

ดาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชยัศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจอม

แจง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

ศรีบวัทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองดู่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองบวัแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองผกัตบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คอ้  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ตาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เสาเสา้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

ทอง เทศบาลต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพน

ทราย เทศบาลต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีบุญ

เรือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กรุุคุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรุุคุ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับุญ

เวทอทุยาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชะ

โงม องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        



52 / 151

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02480000 จงัหวดันครพนม

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไตร

รตันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าเตย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงขวาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดงขวาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นามูลฮิ้น

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาราชค

วาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองปลาดุก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นผึ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าสวา่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัตามวั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีชม

ชืน่ เทศบาลต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ญาติ เทศบาลต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

ติ้ว  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

จนัทราวาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

คอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยงใจยทุธ

 เทศบาลเมอืงนครพนม อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองคา้-

โคกกงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกก่อง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลอาจสามารถ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

ขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นายอ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอเรณู ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

เรณู องคก์ารบริหารส่วนต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเรณูใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเรณูใต ้อ าเภอเรณูนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

พงัทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยา่งชิ้น อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเรณูณคร เทศบาลต าบลเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าบ่อ

สงคราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณบรรพต เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจอม

แจง้ เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทราย

ศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นขา่ เทศบาลต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองผอื

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

โพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามผง 

เทศบาลต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับุ

ปผาราม เทศบาลต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สวาท เทศบาลต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศรีสงคราม เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงนครพนม (ยงใจยทุธ) เทศบาลเมอืงนครพนม อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร 

เทศบาลต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลนาหวา้ เทศบาลต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นเสยีว องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลปลาปาก เทศบาลต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 2,400,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 2,400,000                 



55 / 151

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02480000 จงัหวดันครพนม

งบอดุหนุน 2,400,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย 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 าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 274,906,000              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 218,755,000              

งบอดุหนุน 218,755,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 218,755,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 218,755,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.7-0003 สายบา้นนาหนาดนอ้ย - ขอนขวา้งใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นนา

หนาดนอ้ย ถงึหมู่ที่ 6 บา้นใหม่โพธิ์ศรี ต าบลนาหนาด กวา้ง 5 เมตร ยาว

 3,320 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร เทศบาลต าบล

นาหนาด อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม สาย 1 8,940,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นพ.ถ.33-001 บา้นดอนนางหงส ์- 

บา้นนาแก หมู่ที่ 1 บา้นนาแก ต าบลดอนนางหงส ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 815

 เมตร หนา 0.15 มตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม สาย 1 2,568,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.69-002 สายบา้นหนองกดุแคน หมู่ที่ 8 - บา้นเหลา่กกตาล หมู่ที่ 

14 ต าบลพระกลางทุ่ง กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง 

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม สาย 1 6,760,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.69-001 สายบา้นพระกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 - บา้นบุ่งฮ ีหมู่ที่ 3 ต าบล

พระกลางทุ่ง กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหล่

ทางขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุ สาย 1 5,020,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยเสริมผวิแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นพ.ถ.92-003 สายบา้นดงขวาง

ทุ่ง หมู่ที่ 1 - บา้นพนัธคีรี หมู่ที่ 7 ต าบลแสนพนั จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,050 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนพนั สาย 1 4,396,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.56-001 สายนาเลยีง - โพนทอง (ช่วงไปต าบลโคกส)ี หมู่ที่ 11 

บา้นโพนทอง ต าบลนาเลยีง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม สาย 1 3,170,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.56-001 สายนาเลยีง - โพนทอง (ช่วงหนา้วดัโพธิ์เจริญ) หมู่ที่ 1 

บา้นนาเลยีง ต าบลนาเลยีง กวา้ง 5 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม สาย 1 700,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.71-002 สายบา้นจอมมณี หมู่ที่ 4 - บา้นพมิานท่า หมู่ที่ 8 ต าบล

พมิาน กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดั สาย 1 7,099,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.47-001 สายบา้นร่มโพธิ์ทอง - ภูลงักา บา้นร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 

ต าบลนางวั กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้ง

ละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั สาย 1 4,875,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.21-005 สายทางบา้นกตุาไก ้- บา้นแสนส าราญ หมู่ที่ 4 บา้นกตุา

ไก ้ต าบลกตุาไก ้กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 0 - 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก สาย 1 3,566,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.21-003 สายทางบา้นโพนทา - บา้นวงัโพธิ์ หมู่ที่ 2 บา้นโพนทา 

ต าบลกตุาไก ้กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 0 - 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก สาย 1 9,920,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.26-004 จากบา้นสทีน ไปบา้นวงักะเบา หมู่ที่ 3 บา้นสทีน ต าบล

โคกสวา่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,295 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้ง

ละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก สาย 1 3,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.26-001 สายบา้นหนองหมากแกว้ ไปบา้นนาสนีวน หมู่ที่ 5 บา้น

นาสนีวน ต าบลโคกสวา่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,685 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสวา่ง สาย 1 5,190,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.54-001 สายบา้นแหลมทอง - แสนส าราญ หมู่ที่ 3 บา้นแหลมทอง

 ต าบลนามะเขอื กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก สาย 1 3,660,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.100-02 สายบา้นนาบวั - บา้นนาสะเดา หมู่ที่ 8 บา้นนาสะเดา 

ต าบลหนองฮ ีกวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม สาย 1 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.100-03 สายแยกบา้นจรุกเตย - บา้นหนองกกคูณ หมู่ที่ 4 บา้น

จรุกเตย ต าบลหนองฮ ีกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม สาย 1 3,300,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.74-001 บา้นบงค า หมู่ที่ 3 ต าบลโพนจาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนจาน อ าเภอ สาย 1 6,861,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นพ.ถ.86-001 สายบา้นโชคอ านวย หมู่ที่ 3 - อ่างเกบ็

น า้หว้ยบงัหมากโมง ช่วงที่ 1 กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั สาย 1 5,785,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ. 86-002 สายบา้นโนนชมภู หมู่ที่ 4 - บา้นค าสวา่ง หมู่ที่ 5 กวา้ง 6

 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม สาย 1 7,724,000                    
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รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นพ.ถ.29-001 สายบา้นโคกหนิแฮ่ - บา้นหนองกงุ 

ต าบลโคกหนิแฮ่ จ านวน 4 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 15,666 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั สาย 1 4,779,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ นพ.ถ.48-001 สายบา้นนางามใต ้หมู่ที่ 4 บา้นนางามใต ้

 ต าบลนางาม จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,173 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม สาย 1 2,237,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.48-002 เสน้ทางค่ายเสรี - นายอนอ้ย หมู่ที่ 9 บา้นค่ายเสรี ต าบล

นางาม กวา้ง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0 -

 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั สาย 1 956,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นพ.ถ.76-001 สายทางกลางบา้น หมู่ที่ 3 - 8 บา้นเหลา่ส าราญ 

ต าบลโพนทอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม สาย 1 2,160,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.87-002 บา้นหนองนางด่อน หมู่ที่ 2 เชือ่มบา้นหวัภูธร หมู่ที่ 5 

ต าบลวงัยาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,333 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั สาย 1 6,557,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 นพ.ถ.87-001 บา้นนาขาม หมู่ที่ 4 เชือ่มบา้นหนองนางด่อน หมู่ที่ 2 

ต าบลวงัยาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั สาย 1 9,895,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

นพ.ถ.101-02 หมู่ที่ 2 บา้นค าไฮ ต าบลหาดแพง กวา้ง 5 เมตร ยาวรวม 

4,600 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร เทศบาลต าบลหาดแพง อ าเภอศรี สาย 1 784,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

นพ.ถ.101-01 หมู่ที่ 7 บา้นอว้น ต าบลหาดแพง กวา้ง 5 เมตร ยาวรวม 

3,490 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร เทศบาลต าบลหาดแพง อ าเภอศรี สาย 1 594,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ สายประชาบูรณะ หมู่ที่ 11 ต าบลธาตุพนม ก่อสรา้ง

รางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มบ่อพกั ขยายผวิจราจร พรอ้ม

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,070 ตารางเมตร มพีื้นที่

ผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 3,845 ตารางเมตร พรอ้มวางท่อ

ระบายน า้ เทศบาลต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม สาย 1 3,740,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 10 บา้นขอน

กองใหม่ ต าบลนาหนาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร เทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอ สาย 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บา้น

โพนบก ต าบลนาถอ่น กวา้ง 5 เมตร ยาว 662 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุ สาย 1 1,241,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนน

ภายในต าบลโพนแพง หมู่ที่ 1 - 8 ต าบลโพนแพง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

38,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม สาย 1 9,859,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนนครานุ

รกัษ ์หมู่ที่ 4 ต าบลนาแก กวา้ง 9 เมตร ยาว 525 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม สาย 1 1,676,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโคกสะอาด -

 ม.รามค าแหง หมู่ที่ 2 บา้นโคกสะอาด ต าบลนาแก กวา้ง 5 เมตร ยาว 

440 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0 - 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม สาย 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายหนองหอย - แขนนาง ช่วงหนา้วทิยาลยัการอาชพีนาแก - บา้นนาคู่

กลาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างเฉลีย่ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม สาย 1 4,680,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นแกง้ หมู่ที่ 11 

สายหนา้ รพ.สต.บา้นแกง้ - วดัภูถ า้พระ ต าบลบา้นแกง้ กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 549 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างลูกรงั องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม สาย 1 1,711,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นสุขเกษม 

หมู่ที่ 7 - บา้นพมิานท่า หมู่ที่ 8 ต าบลพมิาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,640 

เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม สาย 1 8,530,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหมากเฟือง -

 บา้นป่าไร่ หมู่ที่ 8 บา้นหมากเฟือง ต าบลหนองบ่อ กวา้ง 5 เมตร ยาว 

900 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0 - 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม สาย 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย นพ.3053 บา้น

นาคอย - กดุน า้ใน กวา้ง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ สาย 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนบา้น

แพง หมู่ที่ 11 - บา้นท่าลาด หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นแพง กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง สาย 1 4,420,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 บา้นโคกสาย

ทอง ต าบลนาเข กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเข อ าเภอบา้นแพง สาย 1 2,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางกฐนิ บา้นทุ่ง

สวา่ง หมู่ที่ 7 ต าบลไผ่ลอ้ม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลีย่ 

0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ลอ้ม 

อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม สาย 1 7,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโพนทอง - 

บา้นนาดหีวัภู หมู่ที่ 8,2 ต าบลโพนทอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ไหลท่างลงลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม สาย 1 2,855,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนาใน - 

บา้นนาหมากแงว หมู่ที่ 1 บา้นนาใน ต าบลนาใน กวา้ง 6 เมตร ยาว 

3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม สาย 1 8,330,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เชือ่มระหวา่งต าบล

ขามเฒ่า - ต าบลค าเตย สายบา้นกลว้ย - บา้นดอนแดง บา้นกลว้ย หมู่ที่ 

7 ต าบลขามเฒ่า กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 0.10 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืง สาย 1 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายจากทางหลวง 

2177 - วดัทุ่งศรีสองเมอืง หมู่ที่ 12 บา้นขา่ ต าบลบา้นขา่ กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาล

ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม สาย 1 1,570,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยเสริม

ผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนเจริญยงค ์- ถนนราษฎรอ์ทุศิ จ านวน 3 

ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 18,330 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นแพง 

อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม สาย 1 9,910,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นโพธิ์

ไทร - โพธิ์ทอง หมู่ที่ 2,8 ต าบลไผ่ลอ้ม จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 12,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอ สาย 1 6,738,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนเสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นพ.ถ.73-002 ช่วงสายบา้นสุขเกษม หมู่ที่ 8 กวา้ง 

6 เมตร ยาว 275 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,650 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม สาย 1 739,000                      

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 18,288,800                

งบอดุหนุน 18,288,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,288,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 18,288,800                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 10,316,500                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกลาง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลค าพี้ อ  าเภอนาแก จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหว้ยไหล ่องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีคูณเมอืง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีมงคล องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กรุุคุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรุุ

คุ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,940,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนฮนั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกส ีอ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาพระชยั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กตุาไก ้องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 20,381,200                

งบอดุหนุน 20,381,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,381,200                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 20,381,200                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาหวา้เทศบาลต าบลนาหวา้

 อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเสยีว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร เทศบาลต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุ หลงั 1 7,971,000                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 17,481,000                

งบอดุหนุน 17,481,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,481,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 17,481,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า ท่าจ าปา 3 

หมู่ที่ 2 บา้นท่าจ าปา ต าบลท่าจ าปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 461,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า ท่าดอกแกว้ 2

 หมู่ที่ 6 บา้นท่าดอกแกว้ ต าบลท่าจ าปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า

จ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 454,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นกดุฉิม หมู่

ที่ 7 บา้นดงเจริญ ต าบลกดุฉิม องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุฉิม อ าเภอ

ธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,701,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแสนพนัท่า

 หมู่ที่ 4 บา้นแสนพนัท่า ต าบลแสนพนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนพนั

 อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 4,720,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นนาคูณทุ่ง 

หมู่ที่ 3 บา้นนาคูณทุ่ง ต าบลนาคูณใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคูณ

ใหญ่ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 721,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นอูนนา หมู่

ที่ 11 บา้นอูนนา ต าบลนงวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้

 จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,247,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าควาย 

ต าบลในเมอืง เทศบาลเมอืงนครพนม อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั แห่ง 1 341,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นขามเฒ่า 

หมู่ที่ 3 บา้นขามเฒ่า ต าบลขามเฒ่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 774,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นชะโงม 1 

หมู่ที่ 5 บา้นชะโงม ต าบลขามเฒ่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,064,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัยาง หมู่

ที่ 5 บา้นวงัยาง ต าบลท่าลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอ

เรณูนคร จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,998,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,466,500                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,466,500                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,137,400                 
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งบลงทนุ 1,137,400                 

ครุภณัฑ์ 544,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 397,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 3 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 147,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัดมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 4 112,800                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั เครื่อง 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 592,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 592,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอังประชมุส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้ง

อ าเภอเรณูนคร ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แห่ง 1 472,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งอ าเภอนาแก 

ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 120,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 329,100                   

งบลงทนุ 329,100                   

ครุภณัฑ์ 329,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 329,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 7 77,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 7 26,600                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 132,200                   

กรมคุมประพฤติ 39,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 39,500                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 39,500                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 39,500                     

งบลงทนุ 39,500                     

ครุภณัฑ์ 39,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครพนม ต าบล

หนองแสง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 5 39,500                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 92,700                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 92,700                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 92,700                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 92,700                     

งบลงทนุ 92,700                     

ครุภณัฑ์ 92,700                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 72,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดันครพนม  ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันครพนม  ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ตู ้ 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันครพนม  ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ตู ้ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันครพนม  ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครพนม  ต าบลนาราชควาย 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 20,000                        

กระทรวงแรงงำน 3,953,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,500,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,500,600                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 1,459,500                 

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 1,459,500                 

งบลงทนุ 1,459,500                 

ครุภณัฑ์ 1,459,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 61,500                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ส  าหรบัผูบ้ริหาร  ส านกังาน

แรงงานจงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 1 36,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก  ส านกังานแรงงานจงัหวดันครพนม  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 25,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานแรงงานจงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุผา้ม่าน  ส านกังานแรงงานจงัหวดันครพนม  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 50,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังานแรงงาน

จงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 60,000                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 41,100                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 41,100                     

งบลงทนุ 41,100                     

ครุภณัฑ์ 41,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 41,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดันครพนม  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  ส านกังานแรงงานจงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 4,300                         

กรมการจดัหางาน 2,115,400                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,500                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         
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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 1,735,800                 

โครงการศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ดา้นแรงงานต่างดา้วเพือ่

สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,735,800                 

การพจิารณาอนุญาตท างานแบบเบด็เสร็จในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 1,735,800                 

งบด าเนินงาน 1,735,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,600,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 30,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 42,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 84,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 84,200                        

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                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           
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รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 337,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 337,000                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 337,000                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 337,000                   

งบลงทนุ 337,000                   

ครุภณัฑ์ 337,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 337,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นและ

แขวน ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 3 96,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นและ

แขวน ขนาด 25,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั แบบ

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

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 76,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 3 87,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้) ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 33,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 629,400                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 117,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 117,400                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 117,400                   
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จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 64,200                     

งบลงทนุ 64,200                     

ครุภณัฑ์ 64,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

นครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตู ้ 4 17,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

นครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตู ้ 6 33,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 53,200                     

งบลงทนุ 53,200                     

ครุภณัฑ์ 53,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 53,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครพนม  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 4 23,200                        

กรมศิลปากร 512,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 512,000                   

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 512,000                   

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 512,000                   

งบลงทนุ 512,000                   

ครุภณัฑ์ 30,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ หอสมดุแห่งชาติเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติ ์พระบรมราชนีินาถ นครพนม  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ขนาด 29.5 น้ิว  หอสมดุแห่งชาติ

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สริิกติ ์พระบรมราชนีินาถ นครพนม  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 17,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 481,400                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 481,400                      

รายการระดบัที1่: ยา้ยหมอ้แปลงไฟฟ้าภายใน หอสมดุแห่งชาติเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สริิกติ ์พระบรมราชนีินาถ นครพนม  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 481,400                      

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,937,820,474            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 125,465,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 999,000                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 999,000                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 999,000                   

งบรายจ่ายอื่น 999,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 999,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 19,228,200                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 19,228,200                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 9,173,600                 

งบอดุหนุน 9,173,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,173,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 4,877,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 4,296,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 10,054,600                

งบอดุหนุน 10,054,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,054,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 6,606,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,448,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 576,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 576,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 576,000                   

งบรายจ่ายอื่น 576,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 576,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 100,444,300              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 100,444,300              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 20,177,500                

งบอดุหนุน 20,177,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,177,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,096,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,244,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 13,836,000                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 80,266,800                

งบอดุหนุน 80,266,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 80,266,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 69,247,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,355,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,284,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,125,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,254,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,217,600                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,594,900                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,594,900                 

งบลงทนุ 2,594,900                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 70,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม

 จงัหวดันครพนม จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม 

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,331,400                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 268,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มรางระบายน า้ หนา 

10 เซนติเมตร ความยาว 360 ตารางเมตร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครพนม   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 268,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,063,200                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม  

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 936,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธง ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม   

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 127,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   

ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 360,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 360,000                   

งบลงทนุ 360,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 360,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร กศน.อ าเภอเรณูนคร ต าบลเรณูนคร 

อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหลงัคา กศน.อ าเภอบา้นแพง ต าบลบา้นแพง 

อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 170,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 568,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 568,000                   

งบลงทนุ 568,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษานครพนม ต าบลหนองญาติ 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 10 200,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 368,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 368,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหนา้ต่าง ช่องระบายอากาศ หอ้งสมดุ

ประชาชนอ าเภอโพนสวรรค ์ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอท่าอุ

เทน ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 118,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 897,264,374              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,532,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,532,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,532,154                 

งบด าเนินงาน 1,532,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,532,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,532,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนส

หราษฎรร์งัสฤษดิ์ ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนนาแก

พทิยาคม ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนโพน

สวรรคร์าษฎรพ์ฒันา ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนอุ่มเหมา้

ประชาสรรค ์ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 639,150,800              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 627,006,300              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 627,006,300              

งบอดุหนุน 627,006,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 627,006,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 114800 627,006,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 114800 88,951,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 114800 44,001,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 114800 45,996,500                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 114800 76,641,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 114800 371,415,900                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 12,144,500                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 7,284,500                 

งบลงทนุ 7,284,500                 

ครุภณัฑ์ 3,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,200,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนเอื้องก่อนาด ีต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นค าสวา่ง ต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเหลา่ภูมคี าธาตุ ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นค าพอกท่าดอกแกว้ ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพะทาย ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาคู่ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหาดแพง ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาหวับ่อ ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขามเตี้ยใหญ่ ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาใน ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขวา้งคลชูีชาติ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนค าเตยอปุถมัภ ์ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นผึ้งวทิยาคม ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนโคกสวา่งประชาสรรค ์ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนมหาชยัวทิยาคม ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนกดุฉิมวทิยาคม ต าบลกดุฉิม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,084,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,084,500                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นพะทาย ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน แห่ง 1 403,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาคู่ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหาดแพง ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม

 จงัหวดันครพนม แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาหวับ่อ ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค์

 จงัหวดันครพนม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นขามเตี้ยใหญ่ ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพน

สวรรค ์จงัหวดันครพนม แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาใน ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นขวา้งคลชูีชาติ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพน

สวรรค ์จงัหวดันครพนม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นผึ้งวทิยาคม ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนโคกสวา่งประชาสรรค ์ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอ

ปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 338,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนมหาชยัวทิยาคม ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก

 จงัหวดันครพนม แห่ง 1 324,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนกดุฉิมวทิยาคม ต าบลกดุฉิม อ าเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม แห่ง 1 400,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 4,860,000                 

งบลงทนุ 4,860,000                 

ครุภณัฑ์ 4,860,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,860,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนนางหงสบู์รพาสงเคราะห ์ต าบลดอนนางหงส ์

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาถอ่นท่าวทิยาคาร ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งโพธิ์ ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอนกองโพนทอง ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอนขวา้ง ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคบัพวง ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าชะอ ีต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชาติพฒันาสนัติสุข ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงกอ้ม ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงขวาง ต าบลแสนพนั อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงป่ายูง ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนขา้วหลาม ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบลธาตุพนมเหนือ อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสวรรค ์ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรายมูลค าผกัแพว ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นธาตุนอ้ยศรีบุญเรือง(พระราชธรีาจารย-์ประชา

อปุถมัภ)์ ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นธาตุพนม (พทิกัษว์ทิยา) ต าบลธาตุพนม อ าเภอ

ธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทาม ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหนาด ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนบกหวัขวัวทิยาคาร ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกดุแคน ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะโน ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้มา้ ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัดอน(ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลสมทบสรา้ง

28) ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนมรุกขนคร ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นพมิาน ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นพุ่มแก ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวทิยา ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาฮมุอดุมสวรรคส์ามคัคี ต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลางมูลอน้ ต าบลค าพี้ อ  าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแขนนาง ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเมก็ ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลางแกง้นอ้ยฯ ต าบลนาแก อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอมมณี ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        



74 / 151

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02480000 จงัหวดันครพนม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ าปา ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงดู่งาม ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้แหน(ราษฎรต์น้แหนวทิยานุกูล) ต าบลนาแก 

อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตบัเต่าโนนจนัทร ์ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแกนอ้ย (นทพ.อปุถมัภ)์ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอ

นาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางเลศิ ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฉนัทะญาณวโีรอนุสรณ์ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาป่งคอง ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนามนดงติ้ววทิยา ต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโสก ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้บ่อ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากบงั ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพระซองเหนือ ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพมิานท่า ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนดู่โคกสวสัดิ์ ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสชีมพูมติรภาพที่ 164 ต าบลสชีมพู อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุ ฮนิดูสมาช ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคอง ต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยอโพนแพง ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้งขวัสูง ต าบลสชีมพู อ าเภอนาแก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ทุ่ง ต าบลสชีมพู อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพระซองวทิยาคาร ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอก ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจรุกเตย ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขาม ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางาม ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเชอืก ต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสะเดา ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสนีวล ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลาปากนอ้ย ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนทนั ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนทา ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงักะเบา ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโพธิ์ ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัสมิ ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่งส าราญ ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกกคูณ ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัค า ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัราษฎรร์ฐับ ารุง ต าบลมหาชยั อ าเภอปลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหมากแกว้ ต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลา ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไหล ่ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่วงัเซอืม ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกกไฮ ต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลางนอ้ย ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามเฒ่ากดุขา้วปุ้ น(ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเกิ้ม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโชคอ านวย ต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงโชค ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงยอ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงหมู ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนม่วง ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนยานาง ต าบลนาทราย อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทยสามคัคี ต าบลกรุุคุ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนอ้ยใต ้ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค าโนนขาม ต าบลนาทราย อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทราย ต าบลนาทราย อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาป่ง ต าบลกรุุคุ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาราชควายนอ้ย ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหลวง ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหวับ่อ ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ลอ้ม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนป่าหวา้น ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัไฮหนองกงุ ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งหนิ ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุขเกษม ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุขเจริญ ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจนัทน ์ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองญาติ ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองดนิแดง ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัด่านเก่า ต าบลกรุุคุ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัหนา้ฐานบนิ ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ไซ ต าบลกรุุคุ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าผาสุก ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลเรณูใต ้อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงมะเอก ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลาด (ราษฎรว์ทิยานุกูล) ต าบลท่าลาด อ าเภอ

เรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งสวา่ง ต าบลเรณูใต ้อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขาม ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลหนองยา่งชิ้น อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโดนเก่า ต าบลเรณูใต ้อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโดนใหม่ ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาบวั ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาบ ัว่ ต าบลเรณูใต ้อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาม่วง ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนายอนอ้ย ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสงัข ์ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อสะอาด ต าบลเรณูใต ้อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนสาวเอ ้ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งแป้น ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งเมก็ ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแซง ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองลาดควาย ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ต าบลหนองยา่งชิ้น อ าเภอเรณูนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ส าราญ ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหบิ ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนลาดสวา่งวทิยา ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสมีติรภาพที่ 87 ต าบลโคกส ีอ าเภอวงัยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขามสม้ป่อย ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหอม ต าบลโคกส ีอ าเภอวงัยาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนสวางหนองแหน ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอวงัยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยอดชาดวทิยา ต าบลยอดชาด อ าเภอวงัยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        



79 / 151

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02480000 จงัหวดันครพนม

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามแยกหวัภูธร ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแคน ต าบลยอดชาด อ าเภอวงัยาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนางด่อน ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบงึ ต าบลยอดชาด อ าเภอวงัยาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์วงัโน ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอวงัยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะโนนาสมบูรณ์ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชยีงยนื ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอเุทน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดง ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนติ้ว ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาล ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาลปากน า้ ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าจ าปา ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าแตปุ้่ งแก ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นธาตุ ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนอ้ยนาเหนือ ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาดอกไม ้ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาผกัปอด ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเพยีง ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากทวย ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอเุทน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแพงสะพงั ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนแดง ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโพธิ์ ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ศรีโหนโห่ ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่หนาด ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกศรี ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแดงดอนดู่ ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าพนัโฮง ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโดโพธิ์ศรี ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนานอ ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่สม้ป่อย ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุน า้ใส ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนพะธาย ต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนาหวา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากะทมืโนนสะอาด ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาพระโนนหว้ยแคน ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามคัคี ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกพะธาย ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกยาว ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสายทอง ต าบลนาเข อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไชยศรี ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนบาก ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสะฝาง ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลาดราษฎรส์ามคัคี ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากระแต ้ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขา่ค าพอก ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางวั ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาดหีวัภู ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนายาง ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพชืผล ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแพงโคก ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทรทองวทิยา ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงช ีต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัหาด ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามเตี้ยนอ้ย ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเรือ ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาผกัหมนาหมากแงว ต าบลนาใน อ าเภอโพน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนตูมหนองแสง ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองท่ม ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่บะดาโนนอดุม ต าบลโพนบก อ าเภอโพน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นออ้วงัหมากเห็บ ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าสวา่ง ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแค ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอมศรี ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงขวาง ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงหนองบวั ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนมะจ่าง ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเดื่อ ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเพยีง ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากยาม(สุนทรกลัยาคาร) ต าบลสามผง อ าเภอศรี

สงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนก่อ (ราษฏรอ์นุสรณ์) ต าบลนาค า อ าเภอศรี

สงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนขาว ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนงาม ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนสวา่ง ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางงอย ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีเวนิชยั ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสยีวสงคราม ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบาทา้ว ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอว้น ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอุ่มไผ่ ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 252,582,620              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,279,880                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,279,880                 

งบลงทนุ 2,279,880                 

ครุภณัฑ์ 2,279,880                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,279,880                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนติ้ว ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพน ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 40 59,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงยอ ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาหนาด ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนมรุก

ขนคร ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยทราย ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 37 54,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนสวรรค ์ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนโทน ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตน้แหน (ราษฎรต์น้แหนวทิยานุกูล) ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาคู่ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหอยค าออ้ม ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

นาฮมุอดุมสวรรคส์ามคัคี ต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แกง้สลีารมณ์สามคัคี ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพธิ์ศรี ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองยอโพนแพง ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงนอ้ยพฒันา ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนธาร

น า้ใจ ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหอยใหญ่ ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงดู่งาม ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าเมก็ ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกงุ ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วงช ีต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนทา ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวัค า ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวั ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไทยสามคัคี ต าบลกรุุคุ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 22 32,560                        



84 / 151

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02480000 จงัหวดันครพนม

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองยาว ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงตอ้ง (ดงขวางราษฎรบ์  ารุง) ต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาคอกควาย ต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาราชควาย ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 39 57,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวัหนองแวง ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนม่วง ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สุขเกษม ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โชคอ านวย ต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาหวับ่อ ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาโดนใหม่ ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกงุ ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนา

งามวทิยาคาร ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าผาสุก ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งสวา่ง ต าบลเรณูใต ้อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาด ีต าบลหนองยา่งซี้น อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนสวางหนองแหน ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าบ่อ (บ่อศรีรตันอ านวย) ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาเพยีง ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนก่อ (ราษฏรอ์นุสรณ์) ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขามเป้ีย ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงหนองบวั ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาจาน ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เซยีงเซา ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนดอน

ถอ่นโคกกลางวทิยา ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 44,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงขวาง ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปฏรูิป ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบาทา้ว ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาหนองหวาย ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เสยีวสงคราม ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หาดแพง ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแกว้ปดัโป่ง ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าแตปุ้่ งแก ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นค าพอกท่าดอกแกว้ ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนติ้ว ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอเุทนวทิยาคาร ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าอเุทน ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนเตย ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าหวา้น ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นค านกกก ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 184,537,140              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 147,615,600              

งบลงทนุ 147,615,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 147,615,600                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นน า้ก า่ (สทิธิ

ผลนุกูล) ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหนองแสง 

ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 85,673,500                   

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

บา้นหนองบวัหนองแวง ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นนางาม ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นโชคอ านวย ต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวทิยา ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นนาแกนอ้ย (นทพ.อปุถมัภ)์ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นหว้ยทราย ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นวงัยาง ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,697,000                    

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

ธุรการ โรงเรียนบา้นตาลกดุยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ ต าบลโพนแพง อ าเภอ

ธาตุพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,304,000                    

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

บา้นโคกกลาง ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,663,000                    

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

มหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาเชอืก ต าบล

หนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 387,800                      

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

บา้นโพนสวางหนองแหน ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนชมุชน

หนองฮสีามคัคี ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,070,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาขมิ้น ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นท่าอเุทน ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนานอ้ย ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

ธุรการ โรงเรียนบา้นเหลา่บะดาโนนอดุม ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค ์ หลงั 1 2,304,000                    

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

บา้นดอนติ้ว ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นรามราช ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นขา่ ต าบลบา้นขา่ 

อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นท่าลาดราษฎร์

สามคัคี ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาคอย ต าบลนางวั

 อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นพนอม ต าบล

พนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบล

โพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม หลงั 1 387,800                      

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

หนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นนาเข ต าบลนา

เข อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นโพนจาน ต าบล

โพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโพน ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราช

กจิเจริญ ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม หลงั 1 12,810,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลบา้นแพง   

ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม หลงั 1 12,197,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาทุ่งม ัง่ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 60,583,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 277,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอก ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งแป้น ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหอม ต าบลโคกส ีอ าเภอวงัยาง จงัหวดั แห่ง 1 242,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาค าโนนขาม ต าบลนาทราย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโปร่งหนองเปงใหม่จ าปา ต าบลฝัง่แดง อ าเภอ

ธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแขนนาง ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปลาปากนอ้ย ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกหนิแฮ่ ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนางด่อน ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนม่วง ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฝัง่แดง (พระเทพวรมนีุอปุถมัภ)์ ต าบลฝัง่แดง 

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 250,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้งขวัสูง ต าบลสชีมพู อ าเภอนาแก แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา่งส าราญ ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองยา่งซี้น ต าบลหนองยา่งชิ้น อ าเภอ

เรณูนคร จงัหวดันครพนม แห่ง 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ตาก ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทู ้(สามคัคีวทิยา) ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแกนอ้ย (นทพ.อปุถมัภ)์ ต าบลบา้นแกง้ 

อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาโดนใหม่ ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์วงัโน ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอวงัยาง แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสุขเจริญ ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งโพธิ์ ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลางมูลอน้ ต าบลค าพี้ อ  าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเชอืก ต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาม่วง ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบงึ ต าบลยอดชาด อ าเภอวงัยาง จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนคอ้โพนสวรรค ์ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรายมูลค าผกัแพว ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางเลศิ ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมหาชยั ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวทิยา ต าบลนางาม อ าเภอ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสะโนนาสมบูรณ์ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง แห่ง 1 362,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนป่าหวา้น ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอุ่มเหมา้วทิยาคาร ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาป่งคอง ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววทิยา ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสงัข ์ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนสวางหนองแหน ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอวงั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนนามนวทิยาคาร ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาถอ่นท่าวทิยาคาร ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีโพนทองวทิยา ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร แห่ง 1 149,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแคน ต าบลยอดชาด อ าเภอวงัยาง จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผึ้ง ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกแมว ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั แห่ง 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนามนดงติ้ววทิยา ต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ต าบลหนองยา่งซี้น อ าเภอเรณูนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสมีติรภาพที8่7 ต าบลโคกส ีอ าเภอวงัยาง แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุนทรวจิติร (บ ารุงวทิยา) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ก า่ (ล า้ประชาอปุถมัภ)์ ต าบลน า้ก า่ อ าเภอ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัค า ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลหนองยา่งซี้น อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยอดชาดวทิยา ต าบลยอดชาด อ าเภอวงัยาง แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงสวา่งเจริญวทิย ์ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาถอ่นวทิยานุกูล ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพมิานท่า ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถาวรนาอดุม ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายอนอ้ย ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผกัขะยา่นาคอยโนนแดง ต าบลยอดชาด อ าเภอ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลางนอ้ย ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 201,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงดู่งาม ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองผกัแวน่โนนฮงัหนองบวัสามคัคี ต าบลโคกศรี 

อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองดนิแดง ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ก า่ (สทิธผิลนุกูล) ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้บ่อ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนขาว ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าพอก ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบลธาตุพนมเหนือ อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาโสก ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบาก ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเตย (ค าเตยราษฎรร่์วมจติ) ต าบลค าเตย 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมรุกขนคร ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 116,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายอ ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโชคอ านวย ต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 206,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาลกดุยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ ต าบลโพนแพง 

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลางแกง้นอ้ย(กลัยาโณอปุถมัภ)์ ต าบลนา

แก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนกเหาะ ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนางามวทิยาคาร ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคา้โคกกงุ ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธาตุนอ้ยศรีบุญเรือง (พระราชธรีาจารย-์ประชา

อปุถมัภ)์ ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้แหน (ราษฎรต์น้แหนวทิยานุกูล) ต าบลนาแก

 อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนามะเขอื ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขาม ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกรุุคุ ต าบลกรุุคุ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุฉิม ต าบลกดุฉิม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระซองวทิยาคาร ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัราษฎรร์ฐับ ารุง ต าบลมหาชยั อ าเภอ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลเรณูใต ้อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 109,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าคอ้ (ชณุหป์ระสาทศิลป์) ต าบลท่าคอ้ อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหญา้มา้ ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหอยค าออ้ม ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีธน ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเรณูวทิยาคาร ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั แห่ง 1 376,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าสวา่ง ต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 450,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตอ้ง (ศรีบวับานวทิยาคาร) ต าบลฝัง่แดง อ าเภอ

ธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสชีมพูมติรภาพที1่64 ต าบลสชีมพู อ าเภอนาแก แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางาม ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัหนองแวง ต าบลนาราชควาย อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวับงึทุ่ง (เขตการทางนครราชสมีาสงเคราะห3์) 

ต าบลธาตุพนมเหนือ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจ าปา ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงักะเบา ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาคอกควาย ต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหนาด ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นพมิาน ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลาดุก ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงยอ ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหอยใหญ่ ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหวับ่อ ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนนางหงส ์(หงสท์องวทิยา) ต าบลดอน

นางหงส ์อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากงุยางค า ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกงุโกน ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองญาติ ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนโทน ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทา ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      



93 / 151

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02480000 จงัหวดันครพนม

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัไฮหนองกงุ ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืง แห่ง 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงนอ้ยพฒันา ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งมน ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดนิด าหมากเฟือง ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวทิยาสรรค ์ต าบลกรุุคุ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ทุ่ง ต าบลสชีมพู อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแดงเจริญทอง ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองสงัขร์าษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทราย ต าบลนาทราย อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 101,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนเหลอืงทองวทิยา ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหญา้ไซ ต าบลกรุุคุ อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 292,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากอูน (ปากอูนผดุงวทิย)์ ต าบลศรีสงคราม 

อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นไชยบุรี ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนสะฝาง ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนสวรรค ์ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าหนามแกว้สวนกลว้ย ต าบลหนองเทา อ าเภอ

ท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค านกกก ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนก่อ (ราษฏรอ์นุสรณ์) ต าบลนาค า อ าเภอศรี

สงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพน ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราษฎรส์ามคัคี ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าบ่อ (บ่อศรีรตันอ านวย) ต าบลท่าบ่อสงคราม 

อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 475,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนอม ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเต่า ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 326,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่สม้ป่อย ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทม ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาดหีวัภู ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นออ้วงัหมากเห็บ ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหวา้ ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงหนองบวั ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 475,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองซน ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกพะธาย ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสาเลา้ ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนถอ่นโคกกลางวทิยา ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรี แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชยัมงคล ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนแดง ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงช ีต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขวา้งคลชูีชาติ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขา่ค าพอก ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 251,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสยีววทิยา ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหนองหวาย ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 475,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนานอ ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าแตปุ้่ งแก ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน แห่ง 1 117,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าหวา้น ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามเตี้ยนอ้ย ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนประสานมติร ต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหวา้ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาอนิทร ์นาโอ นาคอยพฒันา ต าบลนาเดื่อ 

อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 475,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาดวีทิยา ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดกวน ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 154,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาลอ้มกดุตะกลา้ ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนพะธาย ต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนาหวา้ แห่ง 1 99,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกศรี ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขา่ท่า ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกยาว ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นงิ้วสรา้งแกว้ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาลราษฎรอ์ทุศิ ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามเป้ีย ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าแม่นาง ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 334,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแพงสะพงั ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสายทอง ต าบลนาเข อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนเพก็ ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นภูกระแต ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าจ าปา ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 90,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบา้นแพง ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงค า ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาจาน ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัโพธิ์ ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนไผ่ลอ้ม ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั แห่ง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองท่ม ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนงาม ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนอ้ยนาเหนือ ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน แห่ง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางวั ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนบก ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 148,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสยีวสงคราม ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเทา ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทรทองวทิยา ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนางเลงิ ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเพยีง ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัหาด ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนก่อ ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเรียงทุ่งเจริญ ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาใน ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเซยีงเซา ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพชืผล ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตา้ย ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นออูีด ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนติ้ว ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 93,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากระแต ้ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเดื่อ ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 94,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนยางทุ่งนอ้ย ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพน แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนสมอ ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพะทาย ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนนาพระชยั ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพน แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากะทมืโนนสะอาด ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยพระ ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไหสมบูรณ์ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค์ แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนสวา่ง ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นค าพอกท่าดอกแกว้ ต าบลท่าจ าปา อ าเภอ

ท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามเตี้ยใหญ่ ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ศรีโหนโห่ ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผกัตบโพนเพก็ ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพน

สวรรค ์จงัหวดันครพนม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบาทา้ว ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรี แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาลปากน า้ ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงวทิยาคาร ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอุ่มไผ่ ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 156,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าเรือ ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปฏรูิป ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหวับ่อ ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาคอย ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากยาม (สุนทรกลัยาคาร) ต าบลสามผง อ าเภอ

ศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแดงดอนดู่ ต าบลนาทม อ าเภอนาทม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาล ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั แห่ง 1 144,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนตูมหนองแสง ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงนอ้ย ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนเตย ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดแพง ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมูมน้ ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางงอย ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงขวาง ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 207,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนมะจ่าง ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าไฮ ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีเวนิชยั ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแค ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอว้น ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจอมศรี ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      
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การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 19,053,020                

งบลงทนุ 19,053,020                

ครุภณัฑ์ 19,053,020                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,569,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นเวนิพระบาท ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอเุทน 

จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นบงค า ต าบล

โพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นดอนเตย 

ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นท่าอเุทน ต าบล

ท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหมูมน้ ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบา้นไชยบุรี ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นรามราช ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นท่าบ่อ (บ่อศรีรตันอ านวย) ต าบลท่าบ่อ

สงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนสมอ ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอ

ศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบุ่ง ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโพนก่อ (ราษฏรอ์นุสรณ์) ต าบลนาค า 

อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนดอนถอ่นโคกกลางวทิยา ต าบลบา้นเอื้อง 

อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาจาน ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแค ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นท่าหนามแกว้

สวนกลว้ย ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาขา่ค าพอก

 ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นค าแม่นาง 

ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 94,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบล

บ่านคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาผกัหมนาหมากแงว 

ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเหลา่สม้ป่อย ต าบลนาทม 

อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองดุด ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนอเุท

นวทิยาคาร ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

นาดวีทิยา ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองดุด ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

บงค า ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหมูมน้ ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ใบ 2 39,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,812,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนามูลฮิ้น ต าบล

นาทราย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

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

อาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทู(้สามคัคีวทิยา) 

ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตาลกดุยางเดี่ยว

โนนสมบูรณ์ ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนขาว ต าบล

นาขาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนายอ ต าบลนา

งาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนากงุยางค า 

ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าบ่อ(บ่อศรีรตัน

อ านวย) ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาคอย ต าบลนา

งวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกสะอาด 

ต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาเต่า ต าบลบา้น

คอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพนัห่าวดอนดู่ 

ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นชยัมงคล ต าบล

หนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนธรรมโฆษติวทิยา 

ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองบ่อวทิยานุกูล 

ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองโพธิ์พทิยาคม 

ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนท่าจ าปาวทิยา ต าบล

ท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเชยีงยนืวทิยา ต าบล

เวนิพระบาท อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนภูลงักาพทิยาคม 

ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนางวัราษฎรร์งัสรรค ์

ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,058,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นค าพอกท่า

ดอกแกว้ ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองท่ม ต าบล

บา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนสะฝาง 

ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกดุน า้ใส ต าบล

นางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนแดงดอนดู่ 

ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นปากอูน (ปากอูน

ผดุงวทิย)์ ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหว้ยพระ ต าบล

ท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นงิ้วสรา้งแกว้ 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโคกยาว ต าบล

โพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนากะทมืโนน

สะอาด ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาทม ต าบลนา

ทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่าบ่อ (บ่อศรี

รตันอ านวย) ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นค าเตย ต าบลท่า

จ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองผกัตบโพน

เพก็ ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาดหีวัภู ต าบล

โพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นอูนนา ต าบลนา

งวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงหนองบวั 

ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนอ้ยนาเหนือ 

ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโพนสวรรค ์

ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนากระแต ้ต าบล

หนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาคอย ต าบลนา

งวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนสมอ ต าบล

ท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบล

หนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาหวา้ ต าบลนา

หวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโพนก่อ (ราษฏร์

อนุสรณ์) ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนอเุทนวทิยาคาร 

ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนนาพระชยั 

ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนราษฎรส์ามคัคี ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นภูกระแต ต าบล

นาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นธาตุ ต าบลโนน

ตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาขา่ค าพอก 

ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนประสานมติร 

ต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโพนงาม ต าบล

นาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสามคัคี ต าบลนา

งวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นไชยศรี ต าบล

หนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นพนอม ต าบล

พนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นตาลราษฎรอ์ทุศิ 

ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นค านกกก ต าบล

หนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลนาค า

 อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นอูนยางค า ต าบล

นาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต าบล

หนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเหลา่หนาด 

ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นขามเป้ีย ต าบล

บา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาคูณนอ้ย

หนองหวังวั ต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนอนุบาลบา้นแพง 

ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเหลา่ศรีโหนโห่ 

ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบล

นาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนางวั ต าบลนางวั

 อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนดอนถอ่นโคกกลาง

วทิยา ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเชยีงยนื ต าบล

เวนิพระบาท อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหวัหาด ต าบล

บา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเซยีงเซา ต าบล

บา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนไผ่ลอ้ม ต าบล

ไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาพระโนนหว้ย

แคน ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงขวาง ต าบล

บา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นออ้วงัหมากเห็บ 

ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาเรียงทุ่งเจริญ 

ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาจาน ต าบล

บา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนานอ้ย ต าบล

เหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทรทอง

วทิยา ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนปอหนองโอง

 ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองบาทา้ว 

ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่าจ าปา ต าบล

ท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่าลาดราษฎร์

สามคัคี ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นปฏรูิป ต าบลศรี

สงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเหลา่พฒันา 

ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลไผ่

ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นพชืผล ต าบลนา

งวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนศาลา ต าบล

เหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแค ต าบลสามผง

 อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบล

บา้นเสยีว อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาหนองหวาย 

ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนบาก ต าบล

นางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเสยีววทิยา 

ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเสยีวสงคราม 

ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโคกสะอาด 

ต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นยางงอย ต าบล

ศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหาดแพง ต าบล

หาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองดุด ต าบล

เหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาอนิทร ์นาโอ 

นาคอยพฒันา ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนพะธาย 

ต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบล

โพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลนา

งวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นอุ่มไผ่ ต าบลนา

ค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโพนสวา่ง ต าบล

โพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาเดื่อ ต าบลนา

เดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาชมุใหม่นิรมติ

 ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนเอื้องก่อนาด ี

ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบล

บา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นออูีด ต าบลนา

เดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 

ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นค าสวา่ง ต าบล

นาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลนา

ค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโพนขาว ต าบล

โพนสวา่ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองดุด ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาดหีวัภู ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลบ่านคอ้

 อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นพะทาย ต าบลพะ

ทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นพนอม ต าบล

พนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโพน ต าบลโนนตาล

 อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นพะทาย ต าบลพะ

ทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดอนยางทุ่งนอ้ย 

ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย 

ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ตู ้ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเหลา่ศรีโหนโห่ 

ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดง ต าบลพนอม 

อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,154,700                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นม่วงนาสดีา ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอเุทน ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโพนก่อ ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกศรี ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนโรงเรียนบา้นนาหนองบก ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุ

เทน จงัหวดันครพนม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าอเุทน ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นพนัห่าวดอนดู่ ต าบลนาทม อ าเภอนาทม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาผกัปอด ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเหลา่สม้ป่อย ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนอ้ยทวย ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาโดโพธิ์ศรี ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเหลา่ศรีโหนโห่ ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดอนแดงดอนดู่ ต าบลนาทม อ าเภอนาทม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกพะธาย ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแกว้ปดัโป่ง ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นพชืผล ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาทม ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนบาก ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแพงสะพงั ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนนาพระชยั ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนากระแต ้ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง เครื่อง 1 28,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนางวั ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาเรียงทุ่งเจริญ ต าบลนางวั อ าเภอบา้นแพง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหวัหาด ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนไผ่ลอ้ม ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทรทองวทิยา ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้น

แพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าลาดราษฎรส์ามคัคี ต าบลบา้นแพง อ าเภอ

บา้นแพง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลบา้นแพง ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นนาทม ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นโพนแดง ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าหนามแกว้สวนกลว้ย 

ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นพนัห่าวดอนดู่ ต าบลนาทม

 อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นนาโดโพธิ์ศรี ต าบลนาทม 

อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาหวา้ ต าบลนาหวา้ 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราษฎรส์ามคัคี ต าบลท่าเรือ 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนชมุชนประสานมติร ต าบลนา

คูณใหญ่ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นตาลราษฎรอ์ทุศิ ต าบลนา

หวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นอูนยางค า ต าบลนาหวา้ 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนพะธาย ต าบลบา้น

เสยีว อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาคูณนอ้ยหนองหวังวั 

ต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนาหวา้ 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาพระโนนหว้ยแคน ต าบล

นาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนานอ้ย ต าบลเหลา่พฒันา 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนปอหนองโอง ต าบล

เหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเหลา่พฒันา ต าบลเหลา่

พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนศาลา ต าบลเหลา่

พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบลบา้นเสยีว 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเสยีววทิยา ต าบลนาหวา้ 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลบา้นเสยีว

 อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเสาเลา้ ต าบลโพนสวรรค ์

อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,458,520                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นนาหวับ่อ ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นน า้ก า่ (สทิธผิลนุกูล) ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นตน้แหน (ราษฎรต์น้แหนวทิยานุกูล) ต าบลนาแก อ าเภอ

นาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นตบัเต่าหนองเทาสามคัคี ต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลา

ปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นนาโดนเก่า ต าบลเรณูใต ้อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองสะโนนาสมบูรณ์ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองบวัหนองแวง ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นคบัพวง ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นนางเลศิ ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นยอดชาดวทิยา ต าบลยอดชาด อ าเภอวงัยาง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนดงสวา่งเจริญวทิย ์ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดอนสวรรค ์ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองยอโพนแพง ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวทิยาสรรค ์ต าบลกรุุคุ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองบ่อ ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นท่าคอ้ (ชณุหป์ระสาทศิลป์) ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นชะโงมนาโดน ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดงตอ้ง (ดงขวางราษฎรบ์  ารุง) ต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นนาคอกควาย ต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโพนคอ้โพนสวรรค ์ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนนางวั ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นชาติ

พฒันาสนัติสุข ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแกง้สี

ลารมณ์สามคัคี ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นถาวร

นาอดุม ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นค า

ผาสุก ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัยาง 

ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโพนบก

 ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาหวั

บ่อ ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทู ้

(สามคัคีวทิยา) ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตน้

แหน (ราษฎรต์น้แหนวทิยานุกูล) ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

ทา ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

โดนใหม่ ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 37 58,460                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

ตาก ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นฝัง่

แดง (พระเทพวรมนีุอปุถมัภ)์ ต าบลฝัง่แดง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแกง้สี

ลารมณ์สามคัคี ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัค า ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

สวางหนองแหน ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนนา

มนวทิยาคาร ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

หนาด ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

ศรี ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัม่วง

 ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผึ้ง 

ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโสก

แมว ต าบลอุ่มเหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาทุ่ง

ม ัง่ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกอก 

ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาป่ง

คอง ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หญา้มา้ ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

นอ้ยพฒันา ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตบัเต่าหนองเทาสามคัคี ต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก จงัหวดั ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ยาว ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนาถอ่นท่า

วทิยาคาร ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนธารน า้ใจ 

ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 67 105,860                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัไฮ

หนองกงุ ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

แพง ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หอยใหญ่ ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าคอ้ 

(ชณุหป์ระสาทศิลป์) ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาง

เลศิ ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

จนัทน ์ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กงุ(ฮนิดูสมาช) ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกลาง

นอ้ย ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาคู่ 

ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดงติ้ว

 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบ่อดอก

ซอ้นท่าวดั ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

คอกควาย ต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ยอโพนแพง ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองสงัข ์

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค าเมก็

 ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนศรีโพน

ทองวทิยา ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 77 121,660                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดอน

เหลอืงทองวทิยา ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 50 (บา้นค าพี้) ต าบลค าพี้ อ  าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขวา้ง

คลชูีชาติ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหมูมน้

 ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตาล

ปากน า้ ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขาม

เป้ีย ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามคัคี ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพนอม

 ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 22 34,760                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

แดงดอนดู่ ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตา้ย 

ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเชยีง

ยนื ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เทา ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นชยั

มงคล ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตาล 

ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

อนิทร ์นาโอ นาคอยพฒันา ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าบ่อ 

(บ่อศรีรตันอ านวย) ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

หนองบวั ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

เพยีง ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

ก่อ (ราษฏรอ์นุสรณ์) ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอุ่มไผ่

 ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

งาม ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเซยีง

เซา ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

ขวาง ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

จาน ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บาทา้ว ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาขา่

ท่า ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปฏรูิป

 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สวา่ง ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง

งอย ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไตร

ราษฎรว์ทิยาคาร ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหาด

แพง ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

น า้ก า่ (สทิธผิลนุกูล) ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แขนนาง ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองแสง ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกกลาง ต าบลเรณูใต ้อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปากทวย ต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เหลา่สม้ป่อย ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นดง

วทิยาคาร ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนนามนวทิยาคาร ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นดงตอ้ง (ดงขวางราษฎรบ์  ารุง) ต าบลดงขวาง

 อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแก่งโพธิ์ ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนางเลศิ ต าบลพุ่มแก อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนนางามวทิยาคาร ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นขามเตี้ยนอ้ย ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาใน ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนสุนทรวจิติร (บ ารุงวทิยา) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโชคอ านวย ต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าคอ้ (ชณุหป์ระสาทศิลป์) ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลนครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาหนาด ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนนาฮมุอดุมสวรรคส์ามคัคี ต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนดอนเหลอืงทองวทิยา ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนเรณูวทิยาคาร ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนหอม ต าบลโคกส ีอ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโพนสวรรค ์ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,500,320                 

งบลงทนุ 2,500,320                 

ครุภณัฑ์ 2,500,320                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 205,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ตู ้ 11 60,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั ตู ้ 9 71,100                        

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

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ใบ 1 9,800                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 584,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 12 252,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ต าบลศรีสงคราม

 อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 9 189,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 13 75,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 21,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 148,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ต าบล

ศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,543,120                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาหวับ่อ ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอน

แดงเจริญทอง ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ย

พระ ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาเต่า 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นผึ้ง 

ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 42 70,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทู ้

(สามคัคีวทิยา) ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนองสงัข ์

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 44 73,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นตบัเต่า

หนองเทาสามคัคี ต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 88 147,840                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนนางาม

วทิยาคาร ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ชดุ 59 99,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าคอ้ 

(ชณุหป์ระสาทศิลป์) ต าบลท่าคอ้ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 76 127,680                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นฝัง่แดง 

(พระเทพวรมนีุอปุถมัภ)์ ต าบลฝัง่แดง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 21 35,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนศรีโพนทอง

วทิยา ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 98 164,640                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 50 (บา้นค าพี้) ต าบลค าพี้ อ  าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 100 168,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นขาม

เป้ีย ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 50,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นภู

กระแต ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

อนิทร ์นาโอ นาคอยพฒันา ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าบ่อ 

(บ่อศรีรตันอ านวย) ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นามูลฮิ้น ต าบลนาทราย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนหนอง

ผกัแวน่โนนฮงัหนองบวัสามคัคี ต าบลโคกศรี อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาเข ต าบลนาเข 

อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 15,368,200                

งบลงทนุ 15,368,200                

ครุภณัฑ์ 1,554,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี โรงเรียนมธัยมพชัรกติิยาภา 1 นครพนม ต าบลหนองฮ ี

อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนเพยีงหลวง10 ต าบล

หนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 255,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนเพยีงหลวง10 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดับงึเหลก็ ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอ

ธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,814,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,126,000                    

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

ธุรการ โรงเรียนเพยีงหลวง10 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนมธัยมพชัรกติิยาภา ๑ 

นครพนม ต าบลหนองฮ ีอ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 6,822,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,218,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพยีงหลวง10 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดั แห่ง 1 629,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับงึเหลก็ ในพระบรมราชานุเคราะห ์ต าบลดอน

นางหงส ์อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,544,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมพชัรกติิยาภา ๑ นครพนม ต าบลหนองฮ ี

อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,045,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 470,200                      
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนเพยีง

หลวง10 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 470,200                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 58,450,800                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 54,849,600                

งบลงทนุ 54,849,600                

ครุภณัฑ์ 497,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 309,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 22 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั เครื่อง 29 72,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 1 3,100                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 22 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตู ้ 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 38,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตวั 2 38,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,351,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 52,874,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนโพนสวรรคร์าษฎร์

พฒันา ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม หลงั 1 4,209,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนนาแกสามคัคีวทิยา 

ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนปลาปากวทิยา  ต าบล

ปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 10,096,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนนาถอ่นพฒันา  ต าบล

นาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 10,500,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนเรณูนครวทิยานุกูล  

ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม หลงั 1 15,591,200                   
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 7,080,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 477,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนโพน

แพงพทิยาคม ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

หนองซนพทิยาคม ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนางวั

ราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,000,000                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนค าเตย

อปุถมัภ ์ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกตุาไก ้

วทิยาคม ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสนธริาษฎร์

วทิยา ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองบ่อ

วทิยานุกูล ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนางวัราษฎร์

รงัสรรค ์ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนาเดื่อ

พทิยาคม ต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 7,314,800                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 437,200                   

งบลงทนุ 437,200                   

ครุภณัฑ์ 437,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 437,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด40,000บทียูี  ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

นครพนม ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 6 307,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอลความละเอยีด300x400จดุ

ต่อตารางน้ิว  ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดันครพนม ต าบลนาราชค

วาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 130,000                      

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 4,177,600                 

งบลงทนุ 4,177,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,177,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

นครพนม ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 948,100                      
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,229,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

นครพนม ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,229,500                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,700,000                 

งบอดุหนุน 2,700,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,700,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 528,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 528,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 528,000                   

งบด าเนินงาน 528,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 528,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 528,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,070,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,070,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 220,000                   

งบด าเนินงาน 220,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 220,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 820,000                   

งบด าเนินงาน 820,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 820,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 820,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 151,250,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 110,293,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 110,293,700              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 23,005,600                

งบอดุหนุน 23,005,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,005,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 23,005,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,504,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,036,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,026,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,139,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 13,299,400                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 87,288,100                

งบอดุหนุน 87,288,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 87,288,100                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 87,288,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 8,582,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,973,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,861,900                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,076,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 68,794,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 40,957,200                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 40,957,200                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 40,957,200                

งบลงทนุ 40,957,200                

ครุภณัฑ์ 9,769,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,769,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการยานยนตช์ ัน้สูง  วทิยาลยัการ

อาชพีนาแก ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกวงจรไฟฟ้าและวงจรอเิลก็ทรอนิกสบ์นแผง GID 

ชนิดเซฟตี้  วทิยาลยัการอาชพีวดัโฆสมงัคลาราม ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอ

ปลาปาก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 2,490,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเทคนิคพื้นฐานพรอ้มโปรแกรมออกแบบ 

Intelligent Machining  วทิยาลยัเทคนิคนครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 2,479,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก  

วทิยาลยัเทคนิคบา้นแพง ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ชดุ 1 2,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,188,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,537,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัการอาชพีวดัโฆ

สมงัคลาราม ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 13,537,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,650,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์( 2 ชัน้ )  วทิยาลยัการอาชพีนาแก 

ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม หลงั 1 6,382,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัเทคนิคนครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม หลงั 1 11,268,300                   

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 5,974,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,974,500                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 5,974,500                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 5,974,500                 

งบอดุหนุน 5,974,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,974,500                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบปรบัมมุมอง 

แบบที่ 2 วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั ชดุ 4 384,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่คอย  วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุพนม 

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ตวั 5 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก วทิยาลยัสงฆ์

นครพนม  ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 10 150,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม เครื่อง 5 151,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 6,500 

ANSI Lumens วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม เครื่อง 2 498,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม จอ 5 65,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 300 น้ิว

 วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม จอ 2 340,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุเลก็ วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  

ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุใหญ่  วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  

ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางภาษา วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบล

ธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 1,355,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุพนม 

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: เซน็เซอรน์บัคนเขา้ออก (หอ้งสมดุ) วทิยาลยัสงฆน์ครพนม

  ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เต็นทแ์บบสามเหลีย่ม ขนาด 4 x 8 เมตร  วทิยาลยัสงฆ์

นครพนม  ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม หลงั 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้หอ้งประชมุเลก็ 45 ที่น ัง่ วทิยาลยัสงฆน์ครพนม 

 ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 3 375,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  

ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 165,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุ

พนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เรียนพรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุ

พนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 60 282,000                      

รายการระดบัที1่: นาฬกิาดจิติอล  วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุพนม 

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 5 115,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ม่านประจ าอาคาร วทิยาลยัสงฆน์ครพนม  ต าบลธาตุ

พนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 30 480,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุพาทชิ ัน่ ขนาด 120 x 5.5 x 180 ซม. วทิยาลยัสงฆ์

นครพนม  ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 20 112,000                      

มหาวทิยาลยันครพนม 757,865,600              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 1,500,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 1,500,000                 

พฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 1,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและ 150 1,500,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 8,241,100                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 6,314,900                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม� 6,314,900                 

งบอดุหนุน 6,314,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,314,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 9 6,314,900                    
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โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,926,200                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,926,200                 

งบอดุหนุน 1,926,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,926,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 8 1,926,200                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 14,538,200                

โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 14,538,200                

พฒันาศกัยภาพเยาวชนในกลุ่มจงัหวดัสนุก (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2) สู่

ความเป็นเลศิทาง 5,193,100                 

งบรายจ่ายอื่น 5,193,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพเยาวชนในกลุม่จงัหวดั

สนุก (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2) สู่ความเป็นเลศิทางดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีว้ยสะเต็มศึกษาฯ โครงการ 0 5,193,100                    

บูรณาการการเรียนรูโ้ดยเนน้การทดลองวทิยาศาสตร ์เพือ่พฒันาทกัษะการคดิ

วเิคราะหข์องผูเ้รียน ในศตวรรษที ่21 (Kids Science Boots Camp) 1,978,400                 

งบรายจ่ายอื่น 1,978,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการการเรียนรูโ้ดยเนน้การทดลอง

วทิยาศาสตร ์เพือ่พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะหข์องผูเ้รียน ในศตวรรษที่ 21 

 (Kids Science Boots Camp) โครงการ 0 1,978,400                    

โครงการพฒันาศกัยภาพเดก็ไทยในยคุไทยแลนด ์4.0 เพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลงจากผู ้

เลน่เกม (Game) สู่ผูพ้ฒันาเกมส ์(Game Developar) 1,800,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,800,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพเด็กไทยในยคุไทยแลนด ์

4.0 เพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลงจากผูเ้ลน่เกม (Game) สู่ผูพ้ฒันาเกม (Game โครงการ 0 1,800,000                    

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นดจิติอล และเทคโนโลยสีมองกลฝงัตวั เพือ่

รองรบัการพฒันาประเทศไทย 4.0 2,815,100                 

งบรายจ่ายอื่น 2,815,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นดจิติอล และ

เทคโนโลยสีมองกลฝงัตวั เพือ่รองรบัการพฒันาประเทศไทย 4.0 โครงการ 0 2,815,100                    

โครงการพฒันาศกัยภาพทกัษะอาชพีงานเชื่อมโลหะดว้ยการฝึกการควบคุมการเชื่อม

อตัโนมตั ิดว้ยหุ่นยนต ์Welding Robot เพือ่รองรองรบัเทคโนโลยหีุ่นยนตสู่์ยคุ 

Thailand 4.0 2,751,600                 

งบรายจ่ายอื่น 2,751,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพทกัษะอาชพีงานเชือ่ม

โลหะดว้ยการฝึกการควบคุมการเชือ่มอตัโนมตัิ ดว้ยหุ่นยนต ์Welding 

Robot  เพือ่รองรองรบัเทคโนโลยหีุ่นยนตสู่์ยคุ Thailand 4.0 โครงการ 0 2,751,600                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 64,979,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 35,661,700                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 35,661,700                

งบอดุหนุน 35,661,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 35,661,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 35,661,700                   
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รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 6,295,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 3,599,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 2,852,900                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 2,895,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 20,019,200                   

โครงการการผลติและพฒันาก าลงัคนระดบัอดุมศึกษาใหม้สีมรรถนะในสาขาทีต่รงตาม

ความตอ้งการของผลติงานและการพฒันาประเทศรองรบั Thailand 4.0 29,318,000                

การเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอนนกับนิพาณิชยต์รี 29,318,000                

งบลงทนุ 29,318,000                

ครุภณัฑ์ 29,318,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 29,318,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องบนิ  1 เครื่องยนต ์ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 29,318,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 15,386,000                

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 15,386,000                

การเร่งการจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 15,386,000                

งบอดุหนุน 15,386,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,386,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 15,386,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 10,200,000                

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 10,200,000                

การพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

จดุเนน้การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10,200,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,200,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โครงการ 0 10,200,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 318,721,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 318,721,900              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 318,721,900              

งบบคุลากร 105,980,100              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 89,934,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 132 66,738,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 72 4,941,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 50 2,278,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิวทิยฐานะ อตัรา 33 1,740,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 72 4,941,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 5 388,800                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ  ค่าจา้งประจ า อตัรา 30 8,401,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 0 504,100                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 16,045,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว อตัรา 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 55 15,145,700                   

งบด าเนินงาน 5,658,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,658,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 3 192,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูง

ของอนัดบั อตัรา 0 37,900                        
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ อตัรา 8 914,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจ าผูไ้ดร้บัเงนิเดอืน

ถงึข ัน้สูงของอนัดบั อตัรา 0 1,180,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ อตัรา 8 914,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 57 513,000                      

งบอดุหนุน 207,083,800              

เงนิเดอืน 205,197,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 590 205,197,400                 

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 1,886,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 25 1,886,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 324,298,700              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 21,411,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 21,411,100                

งบด าเนินงาน 11,536,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,536,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 4,536,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ บาท 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา บาท 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 5,000,000                    

งบลงทนุ 8,875,100                 

ครุภณัฑ์ 8,875,100                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,875,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 7 210,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งสมัมนา  150  ที่น ัง่  ต าบลขามเฒ่า

 อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 790,900                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งประชมุ 1,200 ที่น ัง่  ต าบลขามเฒ่า

 อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบสาขาวชิาการโรงเเรม ต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 126,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งสมดุและส านกังาน ต าบลนาราชค

วาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 914,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ขยายสญัญาณและควบคุมระบบอนิเตอรเ์น็ต

ความเร็วสูง กกิะบทิสวชิท ์48 พอรท์ 10/100/1000 ต าบลนาราชควาย 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 4 504,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ขยายสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูงแบบไรส้าย

 ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 30 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตู ้Wall Mount Rack 19 6U ส าหรบัติดผนงั ต าบลนารา

ชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตู ้ 40 160,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) แบบติดต ัง้ในตูแ้ร็ค   ต าบล

นาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 20 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแม่ขา่ยใหบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ต าบล

ขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 340,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแม่ขา่ยใหบ้ริการระบบเครือขา่ย ต าบลนาราชควาย 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 242,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 30 660,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนรวมกลาง  ต าบลนาราชควาย

 อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 2,621,400                    

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 12 348,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งศูนยช์าติพนัธุแ์ละวฒันธรรมลุม่น า้

โขง มหาวทิยาลยันครพนม  ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม หอ้ง 1 464,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ร็กขนาด 19 น้ิว  ขนาด 27 U พรอ้มติดต ัง้  ต าบล

นาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 1  ต าบลนาราชควาย 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 130,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ  

(ก.พ.ร.)  และรายงานประจ าปี รายการ 0 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 9,216,000                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 9,216,000                 

งบอดุหนุน 9,216,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,216,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายนกัศึกษาพยาบาล บาท 0 9,216,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 5,362,000                 

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 5,362,000                 

งบอดุหนุน 3,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการจดัต ัง้ศูนยก์ารศึกษาอนุภูมภิาคลุม่น า้ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน Fix it รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่:  เงนิอดุหนุนโครงการเกษตรลุม่น า้โขง โครงการ 0 500,000                      

งบรายจ่ายอื่น 2,362,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ โครงการ 0 2,362,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,000,000                 

การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 0 2,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 286,309,600              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 286,309,600              

งบด าเนินงาน 16,456,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,098,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 16,098,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 358,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า บาท 0 358,500                      

งบลงทนุ 199,028,100              

ครุภณัฑ์ 91,358,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 91,358,000                   
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รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงและภาพหอ้งบรรยาย 250 ที่น ัง่ ช ัน้ 3 ต าบล

นาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ระบบ 1 2,502,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผลข ัน้สูง 

 ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ต าบล

นาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการตดัต่อภาพดจิทิลัพรอ้ม

เครื่องบนัทกึ ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 1,441,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกาย (Kinematics

 measurement system) ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  ต าบลนาราชควาย 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเขยีนแบบพื้นฐาน   ต าบลหนองญาติ อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 995,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่นขนาด 150 มม. พรอ้ม

อปุกรณ์  ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 3 900,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ฝึกงานพรอ้มปากกาจบังาน พรอ้มเลือ่ยกล  ต าบล

หนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการสอนอาคารพื้นฐาน

ประยกุต ์ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 1,742,600                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการบริษทัจ าลอง  ต าบลหนองญาติ อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 229,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งจดัแสดงสนิคา้  ต าบลหนองญาติ 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 290,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งบรรยายสาขาวชิาการตลาด ต าบล

หนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 286,100                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าสาขาวชิาสถาปตัยกรรม ต าบลหนองญาติ 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 970,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัแบบอเนกประสงค ์ขนาด 1200 x 300 ม.ม.

พรอ้มอปุกรณ์มาตรฐานเครื่อง ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 2 1,993,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีระไนราบ ขนาด 600 x 300 มม.พรอ้มอปุกรณ์

มาตรฐานเครื่อง ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 997,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึควบคุมดว้ยคอมพวิเตอร ์  พรอ้มอปุกรณ์

มาตรฐานเครื่อง  ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 1,997,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีระไนลบัคมตดัขนาด 300 มม. ชนิดดูดฝุ่ นในตวั

 พรอ้มอปุกรณ์มาตรฐานเครื่อง ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 3 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเลือ่ยสายพานแนวนอน ขนาดใบกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 

27 มม.พรอ้มอปุกรณ์มาตรฐานเครื่อง ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 4 1,991,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึ ขนาด 750 มม. พรอ้มอปุกรณ์มาตรฐานเครื่อง

 ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 5 1,999,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเครื่องพมิพส์ามมติิ  ต าบลหนองญาติ 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 1,444,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบดว้ยมอื ต าบลหนอง

ญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 1,995,500                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอรส์าขาวชิาช่างกล

โรงงาน  ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 1,978,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวสัดุศาสตรส์าขาวชิาช่างกล

โรงงาน ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 1,999,800                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบจดุวาบไฟ  จดุติดไฟระบบปิด   ต าบล

หนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 462,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความหนืดของน า้มนัแบบคิเนเมติก  ต าบล

หนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 488,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความหนืดของจารบ ีต าบลหนองญาติ 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบปัม๊อนุกรมและขนาน ต าบลหนองญาติ อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 802,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบการสูญเสยีภายระบบในท่อ ต าบลหนองญาติ 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 535,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์ ต าบลหนองญาติ 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 4 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี ต าบลหนองญาติ 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 4 720,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองหาประสทิธภิาพ ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสาธติระบบเกยีรอ์ตัโนมตัิแบบควบคุมการท างานผ่าน

สือ่การเรียนการอนิเตอรแ์อคทพี ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องมอืกลช่างยนต ์ ต าบลหนองญาติ อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์  ต าบล

หนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 1,085,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืงานพื้นฐานส าหรบัช่างไฟฟ้า ต าบลโพธิ์ตาก 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 902,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืงานโลหะแผ่นอากาศยาน ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 890,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการชดุฝึกไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละสมองกล

ฝงัตวั ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการทางกลส าหรบัสาขายานยนตพ์รอ้ม

เครื่องมอืวดัเครื่องวเิคราะห ์ ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ชดุ 1 1,930,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการกลางระบบช่วงลา่งและปรบัอากาศรถยนต ์

ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งสมันาทางการบญัช ี ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ 

จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการดจิลิทลัมลัติมเีดยีข ัน้สูง  ต าบลนาหวา้ 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 1,831,400                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 1,403,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการเทคนิคพื้นฐาน   ต าบล

นาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 979,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบเดนิตาม ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ 

จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพาย ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ 

จงัหวดันครพนม เครื่อง 3 33,000                        
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รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการสาขาวชิาการบญัช ี ต าบลศรีสงคราม 

อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 1,316,500                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ 

ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 1,075,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  ต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  ต าบลขามเฒ่า อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 20 116,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอรแ์ถว 4 ที่น ัง่ พงิเอนได ้พกัไขว ่ ต าบลขาม

เฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 40 239,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการโรงเรือนปลูกพชือจัฉริยะ ต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑร์ะบบน า้ภายในฟารม์  ต าบลขามเฒ่า อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัและทดสอบคุณสมบตัิของวสัดุทาง

การเกษตร  ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 998,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณธาตุโลหะดว้ยการดูดกลนืแสง

อะตอม (Atomic Absorption Spectrometer)  ต าบลหนองญาติ อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์การท าใหป้ราศจากเชื้อดว้ยความรอ้น  ต าบล

หนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 2 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุการทดลองวดัประสทิธภิาพแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 

ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุการทดลองวดัประสทิธภิาพแผงเซลลแ์สงอาทติย ์  

ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 114,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีง หอ้งประชมุใหญ่ ช ัน้ 5  ต าบลหนอง

ญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ฟงับรรยายพรอ้มแผ่นรองเขยีนไฟเบอรก์ลาส ต าบล

หนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตวั 410 1,107,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสาร ขนาดน า้หนกับรรทุกไม่นอ้ยกวา่ 1,600 

กโิลกรมั ความเร็ว 90 เมตร/นาท ีต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัใหบ้ริการเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยแบบเสมอืน (NPU-Private Cloud)   ต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบโครงสรา้งพื้นฐานเครือขา่ยคอมพวิเตอรส่์วนขยาย 

ระยะที่ 2  ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 9,152,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบการประชมุทางไกล ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 3,780,100                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งสบืคน้สารสนเทศ  ต าบลธาตุพนม 

อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 649,500                      

รายการระดบัที1่: ครุุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรท์างการบญัชี

  ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 2,483,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการไดนามกิส ์ ต าบลหนอง

ญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 1,815,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการวศิวกรรมเครื่องกล

พื้นฐานปัม้น า้และกงัหนั ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั ชดุ 1 1,860,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทวี ีแอลอดี ีจอแบน 50 น้ิว พรอ้มขาต ัง้ ต าบลนาราชค

วาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 5 135,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมและสือ่การปฏบิตัิการทางคณิตศาสตร ์ต าบล

นาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์3 มติิ  ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบ 2 ตา ต าบลนาราชควาย อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 10 500,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการภาษาต่างประเทศและ

อาเซยีน  ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หอ้ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นยนตส์ือ่การสอน ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 10 299,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 20 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 107,670,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,707,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการที่จอดรถยนต ์สาขาวชิาช่างยนต ์ต าบลหนอง

ญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 217,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งหอ้งน า้นกัเรียนชาย หญงิ ต าบลนาหวา้ 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสนามกฬีา Sport complex 

มหาวทิยาลยันครพนม  ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั รายการ 1 28,500,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 66,413,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอประชมุอนุภาคลุม่น า้โขงมหาวทิยาลยันครพนม 

ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม หลงั 1 66,413,300                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 11,549,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงหอ้งเรียนสาขาวชิาชพีพื้นฐาน{{LF}}   

ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 219,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงโรงฝึกงานวชิาพื้นฐาน{{LF}} ต าบล

หนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 87,200                        

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงอาคารสาขาวชิาช่างยนต ์(งานโครงสรา้ง)

 ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 776,700                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงอาคารสาขาวชิาช่างยนต{์{LF}}  ต าบล

หนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 1,056,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงพื้นผวิโรงงานสาขาวชิาช่างยนต{์{LF}} 

ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงหอ้งสมดุเพือ่การสบืคน้ ต าบลนาหวา้ 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในวทิยาลยันาหวา้ ต าบลนาหวา้ 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดต ัง้หมอ้

แปลงไฟฟ้าขนาด 500KVA พรอ้มติดต ัง้{{LF}}   ต าบลขามเฒ่า อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข ่ต าบลขามเฒ่า อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่เน้ือ ไก่พื้นเมอืง{{LF}}   

ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรปับรุงโรงเรือนอาหารสตัว ์ต าบลขามเฒ่า อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 462,000                      
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รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเน้ือ ต าบลขามเฒ่า อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนและส านกังานสาขาวชิาเครื่องจกัรกล

เกษตร{{LF}}  ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 948,900                      

งบอดุหนุน 69,825,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 69,825,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งนวตักรรมการพฒันา

เทคโนโลยสีิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ บาท 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศูนยบ์ริการการศึกษาศรี โครงการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการหลกัสูตรวทิยาลยัการบนินานาชาติ รายการ 0 63,825,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการหลกัสูตรคณะวทิยาศาสตร์ รายการ 0 2,000,000                    

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา บาท 0 1,000,000                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 114,828,300               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 87,826,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 67,059,600                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 6,131,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 6,131,000                 

งบลงทนุ 6,131,000                 

ครุภณัฑ์ 6,131,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,131,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองญาติ ต าบลหนองญาติ 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนามน ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงธาตุพนม ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนศาลา   ต าบลเหลา่พฒันา

 อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาถอ่น ต าบลนาถอ่น อ าเภอ

ธาตุพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนศาลา    ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนา

หวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนศาลา    ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดอนศาลา    ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ดอนศาลา ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนศาลา   ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนา เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาถอ่น ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดอนศาลา ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาถอ่น ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนามน ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนศาลา ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาถอ่น ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนามน ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดอนศาลา    ต าบลเหลา่พฒันา อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาถอ่น ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 75,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 60,928,600                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 60,928,600                

งบลงทนุ 60,928,600                

ครุภณัฑ์ 21,915,000                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,205,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 

ปอนด ์โรงพยาบาลวงัยาง ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลท่าอเุทน ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 ปอนด ์โรงพยาบาลเรณู

นคร ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 200,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,710,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 4 เตียง โรงพยาบาลนครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลศรีสงคราม 

ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบ

คมชดัสูงพรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลนครพนม ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลโพนสวรรค ์ต าบลโพน

สวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์ตา้นมระบบดจิติอล โรงพยาบาลนครพนม

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 11,770,000                   

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาล

นครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ตู ้ 1 550,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง 

โรงพยาบาลศรีสงคราม ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลศรี

สงคราม ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ตู ้ 1 550,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,013,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,377,600                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาหวา้ 

ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดอนเตย ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นค านกกก ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาทม 

ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนสวรรค ์ต าบล

โพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,479,200                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นทู ้ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,220,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทอง ต าบล

โพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคก

พระธาย ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนตูม ต าบล

นาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแกว้ปดัโป่ง

 ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนสวรรค ์ต าบลโพน

สวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม หลงั 1 15,286,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,415,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ

 288 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาทม ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวดั หลงั 1 1,635,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงครวั-พสัดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 160 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาแก ต าบลนาแก อ าเภอนาแก หลงั 1 1,780,800                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 16,109,400                

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 16,109,400                
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การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 16,109,400                

งบด าเนินงาน 4,469,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,469,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 983,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 1,086,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 2,400,000                    

งบลงทนุ 11,640,000                

ครุภณัฑ์ 11,640,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 11,040,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชธาตุพนม ต าบลธาตุพนม อ าเภอ

ธาตุพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลท่าอเุทน ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนาแก ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลศรีสงคราม ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบา้นแพง ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเรณูนคร ต าบลเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลปลาปาก ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนาหวา้ ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลโพนสวรรค ์ต าบลโพนสวรรค ์อ าเภอโพนสวรรค ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนาทม ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลวงัยาง ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 600,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขาม

เฒ่า ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝัง่แดง

 ต าบลฝัง่แดง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนน

ตาล ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

แกง้ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

เอื้อง ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเข 

ต าบลนาเข อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางาม

 ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาชยั

 ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางวั 

ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหวั

บ่อ ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

ซน ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

โพธิ์ ต าบลหนองโพธิ์ อ  าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,657,700                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 4,657,700                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 3,697,700                 

งบลงทนุ 3,697,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,697,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,185,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ

 2,320 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 3,185,400                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 512,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ไม่รวมรางระบายน า้และไหลท่าง

 พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 576 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอธาตุพนม 

ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม รายการ 1 512,300                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 960,000                   

งบลงทนุ 960,000                   

ครุภณัฑ์ 960,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 960,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลแบบภายนอก (External 

Storage) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าอเุทน ต าบลท่าอุ

เทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าอเุทน ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

กรมควบคุมโรค 378,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 378,000                   
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โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 378,000                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 378,000                   

งบลงทนุ 378,000                   

ครุภณัฑ์ 378,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 369,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนนครพนม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED) พรมแดนสะพาน

มติรภาพ 3 (นครพนม) ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั เครื่อง 1 114,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนนครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนสะพานมติรภาพ 3 (นครพนม) ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 70,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนนครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนสะพานมติรภาพ 3 (นครพนม) ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 4,500                         

กรมสุขภาพจติ 26,623,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 26,623,600                

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 26,623,600                

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 144,000                   

งบลงทนุ 144,000                   

ครุภณัฑ์ 144,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงพยาบาลจติเวชนครพนมราชนครินทร ์ต าบลอาจ

สามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 9 144,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 26,479,600                

งบลงทนุ 26,479,600                

ครุภณัฑ์ 4,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ระบบประสาทดว้ยสนามแม่เหลก็ชนิด

ความถีสู่ง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลจติ

เวชนครพนมราชนครินทร ์ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั เครื่อง 1 4,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,479,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,479,600                   

รายการระดบัที1่: ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผูป่้วยในนิติจติเวช

และสารเสพติด โรงพยาบาลจติเวชนครพนมราชนครินทร ์ ต าบลอาจ

สามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ระบบ 1 22,479,600                   
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สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 32,591,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 10,091,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 10,091,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 8,631,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 8,631,000                 

งบอดุหนุน 8,631,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,631,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนทา ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีนวลบูรพาราม ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบวับาน ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนสวรรค ์ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนคูณ ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยไหล ่ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจนัทยิาวาส ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธสิมพร ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม วดั 1 73,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรือง ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสรา้งพอก ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสะอาด ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชยั ต าบลสชีมพู อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชยัศรี ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม วดั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีโนนสูง ต าบลบา้นเอื้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นปฏรูิป ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชยั ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าค าสะอาด ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลัยาราม ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจูมมณี ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งศรีสองเมอืง ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม วดั 1 233,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสวสัดิ์ ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพนอมทุ่ง ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนทอง ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทรายเพ ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสองคอน ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนหวัโสก ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เรืองศรีสามคัคี ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ไทร ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญสงฆ ์ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสงสวา่ง ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม วดั 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งมน ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมรุกขนคร ต าบลดอนนางหงส ์อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระกลางท่า ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธาตุนอ้ยศรีบุญเรือง ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ค า ต าบลน า้ก า่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอดุรโพธิ์ทอง ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนแดง ต าบลธาตุพนมเหนือ อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโอภาสวทิยาราม ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีโพธิ์ชยั ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์เครือ ต าบลบา้นเสยีว อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันากระทมื ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เจริญชยั ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสมพร ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธรรมประดษิฐ ์ต าบลนาเข อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม วดั 1 233,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธาตุเรณู ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับ่อสะอาด ต าบลเรณูใต ้อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรือง ต าบลหนองยา่งชิ้น อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกษตราราม ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัธาตุประสทิธิ์ ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,800,000                    

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 860,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 860,000                   

งบอดุหนุน 860,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 860,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัศรี

สุมงัค ์ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 860,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 600,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 600,000                   

งบอดุหนุน 600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัศรีชมภู ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัศรีสงคราม ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัพระซองวทิยา ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 22,500,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 500,000                   

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 500,000                   

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้ม รอ้ย ตชด.236 ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 500,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 22,000,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 22,000,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 22,000,000                

งบลงทนุ 22,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) สภ.นาหวา้ ต าบล

นาหวา้ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม หลงั 1 22,000,000                   

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 25,962,100                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   
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การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครพนม ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครพนม  ต าบลในเมอืง อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 10,826,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 10,826,900                

การด าเนินการดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 10,826,900                

สนบัสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 10,826,900                

งบรายจ่ายอื่น 10,826,900                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั

นครพนม และสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม แห่ง 1 10,632,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารส านกังาน ป.ป.ช. ประจ า

จงัหวดันครพนม และสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 194,300                      

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 15,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 15,000,000                

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 15,000,000                

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 15,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 15,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร สตจ.นครพนม พรอ้มบา้นพกัและ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 15,000,000                   

รฐัวิสำหกจิ 18,910,200                

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 530,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 530,000                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 530,000                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 530,000                   

งบอดุหนุน 530,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 530,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 530,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานนครพนม ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม คนั 1 220,400                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 73,500                        

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานนครพนม ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 73,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานนครพนม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม คนั 1 236,100                      

การประปาส่วนภูมภิาค 18,380,200                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 5,909,800                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 5,909,800                 

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายเพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 5,909,800                 

งบลงทนุ 5,909,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,909,800                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,909,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขา

นครพนม อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 5,909,800                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 12,470,400                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 12,470,400                

ค่าปรบัปรุงเสน้ทอ่ 11,936,400                

งบลงทนุ 11,936,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,936,400                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,936,400                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงเสน้ท่อ กปภ.สาขานครพนม อ าเภอเมอืง

 จงัหวดันครพนม แห่ง 1 11,936,400                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 534,000                   

งบลงทนุ 534,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 534,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 11 ซอยโรงฆ่าสตัว ์

ทางหลวงหมายเลข 223 (ถนนมธัยมจนัทร)์ ต าบลนาแก อ าเภอนาแก แห่ง 1 211,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหวับงึทุ่ง ซอยชยางกูร 

15 หมู่ 3 ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 323,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 351,480,600               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 67,796,200                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 67,796,200                

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการทอ่งเทีย่วและบริการ 22,900,000                

โครงการยกระดบัและพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัสนุก 22,900,000                

งบลงทนุ 22,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,900,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,900,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนเฟ่ือง

นคร จากสีแ่ยกโอไฮโอ-แยกชลประทาน อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั

นครพนม ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร สายทาง 1 10,430,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีตถนนริมแม่น า้

โขง จากต าบลพระกลางทุ่ง - ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั

นครพนม ความยาว 5.350 กโิลเมตร สายทาง 1 12,470,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 31,040,000                

โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานดา้นถนนเพือ่สนบัสนุนการคา้ การลงทนุและภาค

การเกษตรของกลุ่มจงัหวดั 31,040,000                

งบลงทนุ 31,040,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,040,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 31,040,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโนนชมพู หมู่ที่ 4 

ต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม กวา้ง 4 เมตร สายทาง 1 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนสายบา้นม่วงช-ีบา้นนาเลยีง ต าบลนางวั 

อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ระยะทาง 2.705 กโิลเมตร สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนสายบา้นนาสมด-ีบา้นดอนโมง ต าบลอาจ

สามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ระยะทาง 2.705 กโิลเมตร สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนสายแยก ทล.223-บา้นดงดู่ ต าบลหนองบ่อ

 อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ระยะทาง 2.715 กโิลเมตร สายทาง 1 10,000,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 13,856,200                

โครงการ Sanook Farmer Market : การเพิม่ประสทิธภิาพ และพฒันาตลาดสนิคา้

เกษตร ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 13,856,200                

งบด าเนินงาน 8,156,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,156,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 221,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 221,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,482,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์ขนาด 3x4 เมตร 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองมาตรฐานขา้วหอมมะลอินิทรีย ์ 0 460,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมานกัวจิยัในการพฒันาสูตรผลติภณัฑแ์ปรรูป

จากขา้วใหเ้หมาะกบัแต่ละพื้นที่ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงสถานที่และติดต ัง้เครื่องจกัรแปร

รูปฯ พรอ้มท ัง้ทดสอบระบบการผลติในเชงิพาณิขย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาบรรจภุณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑแ์ปรรูป 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการรบัรองมาตรฐานใหก้บัผลผลติที่ไดจ้าก

การแปรรูปเพือ่ส่งเสริมการส่งออก 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการอบรมถา่ยทอด

ความรูใ้นการเดนิเครื่องผลติผลติภณัฑ์ 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เกษตรส าคญั

ของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และการเจรจาจบัคู่

ธุรกจิเพือ่เชือ่โยงเศรษฐกจิการคา้ชายแดนบริเวณเขตเศรษฐกจิพเิศษ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 216,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 107,000                      

งบลงทนุ 5,700,000                 

ครุภณัฑ์ 5,700,000                    
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ครุภณัฑก์ารเกษตร 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เพาะงอก จงัหวดันครพนม ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บพรอ้มระบบปัม๊ลม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกวน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกกรวด จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องร่อน จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโม่แหง้ จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 936,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจคุรีม จงัหวดันครพนม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจผุงลงซองอตัโนมตัิแบบสกรู  แบบซองยาว 

จงัหวดันครพนม ชดุ 1 500,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้ จงัหวดันครพนม ชดุ 1 700,000                      

จงัหวดันครพนม 283,684,400              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 283,684,400              

การพฒันาดา้นสงัคม 97,213,000                

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทาง

การศึกษาจงัหวดันครพนม 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 368,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าพรอ้มเช่าพื้นที่และดูแลระบบ Online 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,132,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,132,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 40,000                        

ขยายผลหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ 1,900,000                 

งบด าเนินงาน 1,900,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 69,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 774,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตามโครงการขยายผลการหมู่บา้น

เศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ 0 774,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 695,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 695,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 252,700                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: งบรายจ่ายอืน่ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานจงัหวดันครพนม 82,313,000                

งบลงทนุ 82,313,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 82,313,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 76,688,600                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นขามเป้ียใหญ่ หมู่ที่ 

11 - บา้นดงหนองบวั หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั

นครพนม ระยะทาง 1,000.00 เมตร สายทาง 1 3,170,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นสามผง หมู่ที่ 10 

ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ระยะทาง 450.00 เมตร สายทาง 1 1,349,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นขา่ หมู่ที่ 1 ต าบล

บา้นขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม  ระยะทาง 640.00 เมตร สายทาง 1 1,692,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทค์อนกรีตถนนเทศบาลต าบล

นาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ระยะทาง 1,332.00 เมตร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางใหเ้ป็นสีช่่องจราจร ทางหลวง

หมายเลข 223 ช่วงหนา้โรงเรียนนาแกสามคัคีวทิยาไปเทศบาลต าบลนาแก 

ถนนสายบา้นตอ้ง-นาแก ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางขึ้นสู่แหลง่ท่องเที่ยวสายบา้นหนองบ่อ

ไปบา้นโพนงาม ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ระยะทาง สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เสน้ทางบา้นค าเตย หมู่ที่

 5 ไป บา้นดอนแดง หมู่ที่ 13 ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั

นครพนม ระยะทาง 549.00 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นนามน หมู่ที่ 6 ถงึ 

บา้นนอ้ยนาค า หมู่ที่ 19 ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั

นครพนม ระยะทาง 450.00 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นนอ้ยนาค า หมู่ที่ 19 

ต าบลบา้นผึ้ง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนมทาง ระยะทาง สายทาง 1 4,882,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ 3 ต าบล

ไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,701,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนองงิ้ว หมู่ที่ 3 

ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ระยะทาง 1,500.00 เมตร สายทาง 1 3,975,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนศรีเมอืง ต าบลท่า

อเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ระยะทาง 1,000.00 เมตร สายทาง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนเกรีตเสริมเหลก็ถนนศาลาโกเมศ-หนอง

บวั หมู่ที่ 5 ต าบลท่าอเุทน อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ระยะทาง สายทาง 1 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีตสายบา้นโพธิ์ไทร-โพธิ์

ทอง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 

ระยะทาง 1,400.00 เมตร สายทาง 1 3,420,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเรียบคลองส่งน า้ บา้น

เบอืกโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั

นครพนม ระยะทาง 3,000.00 เมตร สายทาง 1 4,270,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเรียบหว้ยเบอืก-สาม

แยกถนนลาดยางเขตติดต่อหนองเครือเขา ต าบลบา้นแพง จงัหวดันครพนม 

ระยะทาง 800.00 เมตร สายทาง 1 2,324,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางกฐนิบา้นทุ่งสวา่ง

 หมู่ที่ 7 ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ระยะทาง 2,600.00 สายทาง 1 7,892,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นกตุาไก ้หมู่ที่ 5 ถงึ 

บา้นนาดอกไม ้หมู่ที่ 8 ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม 

ระยะทาง 2,450.00 เมตร สายทาง 1 7,179,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นวงัยาง – บา้นหนอง

สะโน ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง ระยะทาง 1,021.00 เมตร สายทาง 1 2,749,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นนาขามใต ้หมู่ที่ 7 

ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ระยะทาง 2,700.00 เมตร สายทาง 1 7,564,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนเสริมผวิทางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สาย 

นพ 3037 บา้นแสนพนัท่า หมู่ที่ 4 - ต าบลกดุฉิม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั

นครพนม ระยะทาง 3,000.00 เมตร สายทาง 1 6,920,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,624,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกฬีาเอนกประสงคเ์พือ่สรา้งสงัคมเป็นสุข บา้น

หนองบวั ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,908,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัภูมทิศันห์นองบะหลบุเป็นสวนสุขภาพชมุชน บา้นพร

เจริญ ต าบลวงัตามวั อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,716,000                    

พฒันาและส่งเสริมสมรรถภาพเดก็พกิารจงัหวดันครพนม 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 225,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 225,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 189,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 36,000                        

งบลงทนุ 775,000                   

ครุภณัฑ์ 775,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 775,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุช่วยในการกระตุน้พฒันาการและส่งเสริมสมรรถภาพ

เด็กพกิารอปุกรณ์หอ้งกระตุน้พฒันาการ Sensory Room ต าบลนาราชควาย

 อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ชดุ 1 775,000                      

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 60,564,800                

สรา้งเครือขา่ยเกษตรกรจงัหวดันครพนมเพือ่การบริหารจดัการน า้อยา่งย ัง่ยนืและสรา้ง

โอกาสทางการแขง่ขนัสู่ตลาดสนิคา้เพิม่รายได ้ 4,898,400                 

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 500,000                      

งบลงทนุ 4,398,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,398,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,398,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงคดัตดัแต่งบรรจแุละแปรรูปผลติภณัฑส์นิคา้

ปลอดภยั จากเครือขา่ยเกษตรกรจงัหวดันครพนมสู่การจดัการเชงิพาณิชย ์

บา้นหนองบวั ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 4,398,400                    

อนุรกัษฟ้ื์นฟูลุ่มน า้สงครามตอนลา่งพื้นทีชุ่่มน า้โลก 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุคลองท าถนนแนวกนัไฟป่าบุ่งป่าทามเลยีบน า้สงคราม 

ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ระยะทาง 10,000.00 เมตร สายทาง 1 3,000,000                    

นอ้มน าศาสตรพ์ระราชาใหค้นอยู่ร่วมกบัป่าอยา่งย ัง่ยนื 1,470,000                 

งบด าเนินงาน 1,470,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 567,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 567,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 38,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 38,400                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 505,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 165,600                      

ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิใหน้ครพนมกา้วไกลใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม 6,859,700                 

งบด าเนินงาน 6,859,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,859,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 206,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,430,800                    

รายการระดบัที2่: คา้จา้งเหมาเพาะช ากลา้ไมดู้แลรกัษาจ่ายกลา้ไม ้ 0 3,430,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,518,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,518,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 341,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 341,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,363,000                    

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมน้ครพนม 1,500,000                 

งบด าเนินงาน 1,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตากจิกรรมฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมใ้นพื้นที่ป่า

ชมุชนทอ้งที่จงัหวด้นครพนม 0 1,500,000                    

พฒันาแหลง่น า้และระบบชลประทานเพือ่การเกษตร แกไ้ขปญัหาอทุกภยัน า้ทว่มและ

ภยัแลง้จงัหวดันครพนม 42,836,700                

งบลงทนุ 42,836,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,836,700                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 42,836,700                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแพง ต าบลบา้นแพง

 อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 6,900,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสามผง ต าบลสามผง

 อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 6,900,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดอนสมอ ต าบลท่า

บ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 6,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองค าหวา้เลอืด บา้นกดุขา้วปุ้ น ต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 2,182,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยหนิขาว พรอ้มก่อสรา้งท่อเหลีย่ม 

บา้นกลว้ย ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ปริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 13,859,400                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองบุ่งนกยูง ต าบลคู่ อ าเภอนาแก จงัหวดั

นครพนม ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,000.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 824,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยฮ ีบา้นค าออ้ม ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก 

จงัหวดันครพนม ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 24,000.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 782,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองแวงนอ้ย บา้นหนองหอย ต าบลนาคู่ อ าเภอ

นาแก จงัหวดันครพนม ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 16,250.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 878,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองสนม บา้นนาคู่เหนือ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก

 จงัหวดันครพนม ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 16,440.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 695,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยบวัตอนกลาง บา้นสรา้งติ่ว ต าบลนาแก 

อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 24,000.00 แห่ง 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยหวา้นตอนบน บา้นแกง้นอ้ย ต าบลนาแก 

อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 24,000.00 แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกโคกหนองยาว บา้นชะโนดใหญ่ ต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 916,300                      

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 5,071,500                 

เพิม่ศกัยภาพดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความไมส่งบเรียบรอ้ยใหแ้ก่เจา้หนา้ที่

และอาสาสมคัรหมูบ่า้นชายแดนและพื้นทีต่อนใน 3,813,200                 

งบด าเนินงาน 3,813,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,813,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 94,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 306,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,899,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,899,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 513,200                      

เพิม่ประสทิธภิาพอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดา้นป้องกนัอคัคภียั 

และช่วยเหลอืทางน า้จงัหวดันครพนม 76,200                     

งบด าเนินงาน 76,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 70,000                        

คนืคนดสู่ีสงัคมบม่การเรียนรูสู่้เศรษฐกจิพอเพยีงตามรอยพ่อหลวง 689,400                   

งบด าเนินงาน 689,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 689,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 689,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 689,400                      

ปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายตามล าแมน่ า้โขงจงัหวดันครพนม 492,700                   

งบด าเนินงาน 492,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 492,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 492,700                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 5,839,800                 

เรียนรูอ้ยา่งสรา้งสรรคต์ามทนัยคุดจิทิลั สานฝนัธุรกจิมุง่คดิมุง่สรา้งตนเป็นมนุษย์

สายพนัธุ ์Startup Border Business Man Nakhon Phanom 4.0 907,600                   

งบด าเนินงาน 907,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 907,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 907,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 907,600                      

พฒันายกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP สู่ OTOP Premium 3,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 25,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,700,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์สนิคา้ 

OTOP ระดบัพรีเมีย่ม 15 ผลติภณัฑแ์บบครบวงจร 0 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 167,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 167,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 107,000                      



147 / 151

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02480000 จงัหวดันครพนม

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 107,000                      

รณรงคเ์สริมสรา้งสุขภาพแรงงานเพือ่อาชวีอนามยัในการท างานทีด่สู่ีไทยแลนด ์4.0 432,200                   

งบด าเนินงาน 432,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 432,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 43,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 254,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 254,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 75,000                        

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการคา้ การลงทนุจงัหวดันครพนม 1,500,000                 

งบด าเนินงาน 1,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้และบริการ

เด่นดา้นนวตักรรม 0 1,500,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 26,472,500                

ส่งเสริมการผลติและการใชถ้า่นชวีภาพ (biochar) ของเกษตรกรในพื้นทีจ่งัหวดั

นครพนม 2,150,000                 

งบด าเนินงาน 2,150,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 265,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตามโครงการส่งเสริมการผลติและการใช ้

ถา่นชวีภาพ (biochar) ของเกษตรกรในพื้นที่จงัหวดันครพนม 0 265,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 343,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 343,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 16,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 16,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 370,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,155,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชืสมนุไพรเพือ่การคา้ 2,676,200                 

งบด าเนินงาน 2,676,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,676,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 11,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 370,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชื

สมนุไพรเพือ่การคา้ 0 370,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 170,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 170,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 44,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,479,400                    

เกษตรเพือ่อาหารกลางวนัตามแนวพระราชด าริ 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 800,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรจงัหวดันครพนม 15,039,700                

งบด าเนินงาน 14,839,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,839,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,419,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตามกจิกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

ขา้วหอมมะลคุิณภาพดแีละไดม้าตรฐาน 0 7,419,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตามกจิกรรมการพฒันาและส่งเสริมการ

ปลูกพชืเศรษฐกจิและสนิคา้เกษตรที่ส  าคญั 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตามกจิกรรมประชาสมัพนัธส์นิคา้เกษตร

ปลอดภยัจงัหวดันครพนม 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,448,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 710,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 436,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 925,200                      

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนคดัเลอืกแสงพรอ้มติดต ัง้ระบบน า้ บา้น

หว้ยไหล ่ต าบลมหาชยั อ าเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม หลงั 1 200,000                      

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรในเขตพื้นทีลุ่่มน า้ก า่อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,209,800                 

งบด าเนินงาน 1,359,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,359,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 228,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตามโครงการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

ในเขตพื้นที่ลุม่น า้ก า่อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 0 228,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 361,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 361,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 136,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 136,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 608,800                      

งบลงทนุ 850,000                   

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจคุรีม ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมครีม ต าบลฝัง่แดง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดั เครื่อง 1 550,000                      

สนบัสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ 1,530,000                 

งบด าเนินงาน 1,530,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 183,600                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 246,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตามโครงการสนบัสนุนการด าเนินงาน

โครงการตามพระราชด าริ 0 246,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 259,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 259,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 840,100                      

ส่งเสริมการผลติดา้นการเกษตรครบวงจรในพื้นทีแ่ปลงใหญ่ 1,866,800                 

งบด าเนินงาน 1,866,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,866,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 49,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,340,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตามโครงการส่งเสริมการผลติดา้น

การเกษตรครบวงจรในพื้นที่แปลงใหญ่ 0 1,340,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 245,700                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 245,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 231,200                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 88,522,800                

ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริการและสนิคา้ทางการทอ่งเทีย่วจงัหวดันครพนม 2,517,800                 

งบด าเนินงาน 2,517,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,517,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,257,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,257,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 161,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 161,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 99,000                        

ส่งเสริมและยกระดบังานประเพณี วฒันธรรมทอ้งถิน่ส าคญัของจงัหวดันครพนม 18,935,000                

งบด าเนินงาน 11,935,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,935,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,935,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟจงัหวดั

นครพนม ประจ าปี 2562 0 4,935,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสมโภชนอ์งคพ์ญาศรีสตัตนาคราช 

ประจ าปี 2562 0 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมรวมวฒันธรรมวถิชีวีติลุม่น า้ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานวนัรวมชาติพนัธุไ์ทนคร 8 ชาติพนัธ ์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเจา้งเหมาส่งเสริมประเพณีบุญเดอืนสาม อ าเภอวงั

ยาง จงัหวดันครพนม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีอ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลกนิปลาลุม่น า้สงคราม 

อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสงกรานตเ์รณูนคร 0 300,000                      

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัภูมทิศันล์านประเพณีวฒันธรรมส าคญัของจงัหวดั 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม แห่ง 1 7,000,000                    
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ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วพระธาตสุ าคญัและประวตัศิาสตร ์เชื่อมโยงประเทศรอบบา้น 8,713,000                 

งบด าเนินงาน 7,713,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,713,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัเทศกาลร าบวงสรวงพระธาตุประจ าวนัเกดิ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมงานบูชาพระธาตุพนม 0 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 499,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 499,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 365,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 365,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 2,048,200                    

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันว์ดัธาตุประสทิธิ์ ต าบลนาหวา้ อ าเภอนา

หวา้ จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,000,000                    

ส่งเสริมกจิกรรมการทอ่งเทีย่วจงัหวดันครพนมเพือ่เชื่อมโยงในประเทศและต่างประเทศ 1,550,000                 

งบด าเนินงาน 1,550,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,550,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยว

แลกเปลีย่นวฒันธรรมกลุม่ประเทศ GMS และจงัหวดัในเสน้ทาง EWEC 0 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิรรมปัน่ชายโขงตลอดปีเพือ่ส่งเสริม 0 500,000                      

พฒันาการตลาดและประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วและบริการ 4,527,000                 

งบด าเนินงาน 4,527,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,527,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,527,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์จงัหวดันครพนม 0 2,482,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมากระตุน้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ Shot Film 0 1,484,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการประกวดภาพถา่ยการ 0 560,800                      

ยกระดบัและพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วจงัหวดันครพนม 52,280,000                

งบด าเนินงาน 2,100,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาศึกษา ออกแบบ พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว

ชมุชนลุม่น า้สงครามเชือ่มโยงแม่น า้โขง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดั 0 2,100,000                    

งบลงทนุ 50,180,000                

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิท ์2 ชัน้ ส าหรบัผูสู้งอายแุละผูพ้กิารพรอ้มค่าติดต ัง้ หอ

เฉลมิพระเกยีรติพระราชวงศจ์กัรี ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,680,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,861,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเชือ่มปรบัปรุงถนนชมุชน ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม พื้นที่ 680 ตารางเมตร แห่ง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานขา้มหว้ยเกนิ เพือ่เชือ่มโยงเสน้ทางจกัรยาน

ริมโขง หมู่ที่ 3 ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ระยะทาง แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานทางจกัรยานขา้มหว้ยแม่แดง บา้นไชยบุรี 

ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ระยะทาง 30.00 เมตร สายทาง 1 1,861,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมทางจกัรยานจากเทศบาลเมอืงนครพนม

 ถงึ ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ระยะทาง สายทาง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้บา้นนาจอก อนุสรณ์สถานโฮจมินิห ์

ช่วงบา้นดอนโมงถงึบา้นนาจอก อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 

ระยะทาง 850.00 เมตร สายทาง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้บา้นนาจอก อนุสรณ์สถานโฮจมินิห ์

ดา้นหลงัพพิธิภณัฑป์ระธานโฮจมินิห ์อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม

 ระยะทาง 970.00 เมตร สายทาง 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้จดืใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชงิ

ระบบนิเวศลุม่แม่น า้โขง ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดั หลงั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสมดุเฉลมิพระเกยีรติพระราชวงศจ์กัรี  

ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงนิทรรศการชนเผ่าและนิทรรศการหอเฉลมิพระ

เกยีรติพระราชวงศจ์กัรี ภายในหอเฉลมิพระเกยีรติพระราชวงศจ์กัรี ต าบล

หนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม หลงั 1 6,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,819,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ผาเป้า หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองบ่ออ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันพ์ระนอนวดัพนอมทุ่งริมโขง ต าบลพนอม

 อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม แห่ง 1 4,819,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันถ์นนสายน า้ตกตาดโพธิ์ หมู่ 3 ต าบลไผ่

ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันอ์นุสรณ์สถาน ภูพานนอ้ย บา้นดอน

พฒันา หมู่ที่ 6 ต าบลพมิาน อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม แห่ง 1 2,000,000                    


