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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 3,482,187,674            

จงัหวดับงึกาฬ 3,482,187,674            

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลาโหม 17,907,600                

กองบญัชาการกองทพัไทย 17,907,600                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 17,907,600                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 17,907,600                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 11,471,200                

งบลงทนุ 11,471,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,471,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,471,200                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลชยั

พร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ กม. 0.677 1,232,800                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลชยั

พร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ กม. 4.04 7,753,100                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ กม. 0.45 1,345,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จงัหวดับงึกาฬ กม. 3.234 685,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จงัหวดับงึกาฬ กม. 2.145 454,500                      

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 6,436,400                 

งบลงทนุ 6,436,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,436,400                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,475,800                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 

จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 443,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 

จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 

จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 

จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 344,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,960,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ แห่ง 1 2,007,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ แห่ง 1 2,227,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั แห่ง 1 726,200                      

กระทรวงการคลงั 13,335,800                

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

02500000 จงัหวดับงึกาฬ
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02500000 จงัหวดับงึกาฬ

กรมสรรพากร 13,335,800                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 13,335,800                

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 13,335,800                

การจดัเกบ็ภาษอีากร 13,335,800                

งบลงทนุ 13,335,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,335,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,335,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานสรรพากรพื้นที่บงึกาฬ พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 13,335,800                   

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 2,038,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 2,038,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 2,038,000                 

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว เพือ่สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 2,038,000                 

เพิม่ศกัยภาพ และพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว 2,038,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,038,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการการจดัการความเสีย่งต่อ

การหลอกลวงนกัท่องเที่ยว จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 2,038,000                    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 713,700                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 713,700                   

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 47,400                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 47,400                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 47,400                     

งบลงทนุ 47,400                     

ครุภณัฑ์ 47,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 47,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั   ส านกังานพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั ตู ้ 6 47,400                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 345,619,000               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 138,800                   
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02500000 จงัหวดับงึกาฬ

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 138,800                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 138,800                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 77,000                     

งบลงทนุ 77,000                     

ครุภณัฑ์ 77,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens  ต าบลบงึกาฬ  อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  100

 น้ิว  ต าบลบงึกาฬ  อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ จอ 1 9,500                         

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา  ต าบล

บงึกาฬ  อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 25,000                        

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 61,800                     

งบลงทนุ 61,800                     

ครุภณัฑ์ 61,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 61,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี  ต าบลบงึกาฬ  อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  ต าบลบงึกาฬ  อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA   ต าบลบงึกาฬ  อ าเภอ

บงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 4 23,200                        

กรมชลประทาน 275,119,900              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 17,074,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 474,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 474,000                   

งบลงทนุ 474,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 474,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 474,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายหว้ยหนิง (พรด.) ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึ

โขงหลง จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดับงึกาฬ ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 174,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 16,600,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 16,600,000                

งบลงทนุ 16,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,600,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 16,600,000                   

รายการระดบัที1่:  ถนนหลงัท านบดนิอ่างฯหว้ยซ า โครงการชลประทานบงึ

กาฬ ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง 0.800 กม. รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนหลงัท านบดนิอ่างฯ หว้ยสหาย โครงการชลประทาน

บงึกาฬ ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง 0.700 กม. รายการ 0 7,600,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 218,444,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 11,550,000                
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การปรบัปรุงงานชลประทาน 11,550,000                

งบลงทนุ 11,550,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,550,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,550,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 8,150,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาดคอนกรีต อ่างฯหว้ยฮี้  โครงการ

ชลประทานบงึกาฬ ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. อ่างฯหว้ยฮี้  โครงการชลประทานบงึ

กาฬ ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้ อ่างฯภูทอก  โครงการ

ชลประทานบงึกาฬ ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทางเขา้หวังาน โครงการ ประตูระบายน า้หว้ย

คาด  โครงการชลประทานบงึกาฬ ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยซ า  โครงการ

ชลประทานบงึกาฬ ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงและท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยสหาย  

โครงการชลประทานบงึกาฬ ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้  จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิ อ่างเกบ็น า้หว้ยแสนชา้งไล ่ 

โครงการชลประทานบงึกาฬ ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตทางระบายน า้ลน้ อ่างฯบงึโขงหลง  

โครงการชลประทานบงึกาฬ ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลอง อ่างฯหว้ยสหาย  โครงการ

ชลประทานบงึกาฬ ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้  จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิ ปตร.หว้ยบางบาด  โครงการ

ชลประทานบงึกาฬ ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้ฝัง่ซา้ย อ่างฯบงึโขงหลง  

โครงการชลประทานบงึกาฬ ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาในเขต โครงการชลประทานบงึกาฬ

 ( 1 โครงการ 1 ลา้นบาท) ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกอ่างเกบ็น า้ ด าเนินการเอง รายการ 1 3,400,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้หว้ยฮี้ 

(พรด.)  โครงการชลประทานบงึกาฬ ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล รายการ 1 3,400,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 206,894,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยองัฮา้ ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดั รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นดงโทน (ปชด.) ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง 

จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นค าเตาะ

เลาะ ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 30,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 131,894,000              
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งบลงทนุ 131,894,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 131,894,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 121,651,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการประตูระบายน า้บา้นหว้ย

ทรายพรอ้มระบบส่งน า้ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หวังานและอาคารประกอบ โครงการประตู

ระบายน า้บา้นหว้ยทรายพรอ้มระบบส่งน า้ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 120,651,600                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 242,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้ง โครงการประตูระบายน า้บา้นหว้ย

ทรายพรอ้มระบบส่งน า้ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 242,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายน า้บา้น

หว้ยทรายพรอ้มระบบส่งน า้  ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 10,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 35,000,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 35,000,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นป่งไฮ ต าบล

ป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 35,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,601,900                 

การจดัการน า้ชลประทาน 4,601,900                 

การจดัการงานชลประทาน 4,601,900                 

งบลงทนุ 4,601,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,601,900                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 151,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 151,900                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานบงึกาฬ

 ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 151,900                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,650,000                    

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

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการชลประทาน

บงึกาฬ ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานบงึกาฬ ต าบลชยั

พร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างฯหว้ยสหาย .โครงการชลประทานบงึ

กาฬ ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้  จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างฯหว้ยซ า .โครงการชลประทานบงึกาฬ

 ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 150,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณที่ท  าการโครงการฯ 

โครงการชลประทานบงึกาฬ ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 0 1,800,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000                   
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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 านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์บงึกาฬ (ส านกังานใหม)่ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอ คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์บงึกาฬ (ส านกังานใหม)่ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 21,000                        

กรมปศุสตัว ์ 864,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 864,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 864,000                   

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 47,827,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 900,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 900,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 900,000                   

งบลงทนุ 900,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 900,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 200 900,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,367,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 8,367,000                 

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 2,100,000                 
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งบลงทนุ 2,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 300 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 300 600,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 6,148,000                 

งบลงทนุ 6,148,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,148,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,148,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 2200000 3,630,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 900000 918,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดับงึ ไร่ 2200 1,600,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 119,000                   

งบลงทนุ 119,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 119,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 119,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 70 119,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 38,560,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 35,600,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 35,600,000                

งบลงทนุ 35,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,600,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 46 818,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 27 480,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 28 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 80 1,424,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 27 480,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่ทอง อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 31 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 178 3,168,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 65 1,157,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวัตูม อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 158 2,812,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาสวรรค ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 43 765,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค านาด ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 40 712,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 44 783,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 60 1,068,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 38 676,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัชมภู อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 40 712,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 31 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 65 1,157,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 70 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 175 3,115,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 140 2,492,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 57 1,014,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 90 1,602,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเลงิ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 34 605,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 30 534,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 33 587,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีชมภู อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 49 872,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้จ ัน้ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ บ่อ 35 623,000                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 2,960,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 2,960,000                 

งบลงทนุ 2,960,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,960,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,960,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองท่าชา้ง บา้นโนนสูง หมู่ 3 ต าบลเซกา อ าเภอ

เซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 2,960,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 990,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 990,000                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 990,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 990,000                   

งบลงทนุ 990,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 990,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงบงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ แห่ง 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานเกษตรอ าเภอศรีวไิล

 ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 490,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 573,700                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 101,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 101,000                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 101,000                   

งบอดุหนุน 101,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 101,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 101,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 472,700                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 472,700                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 450,700                   

งบลงทนุ 450,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 450,700                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 450,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงรถยนต ์10 คนั (30*6 ตร.ม.) ส านกังาน

สหกรณ์จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 450,700                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 22,000                     

งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ 

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 22,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 2,852,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 86,200                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 86,200                     

จดัทีด่นิ 86,200                     

งบลงทนุ 86,200                     

ครุภณัฑ์ 86,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 86,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดับงึกาฬ  ต าบล

วศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 3 17,400                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,766,000                 

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 2,766,000                 

จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 2,766,000                 

งบลงทนุ 2,766,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,766,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้พรอ้มระบบกระจายน า้เขา้แปลงฯ โรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน บา้นค าชมภู ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึ แห่ง 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 766,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุขยายสระเกบ็น า้สาธารณะ บา้นนางวงสุ่ม ต าบลค าแกว้

 อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 766,000                      

กรมการขา้ว 16,384,400                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 16,384,400                

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 16,384,400                

การขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว 16,384,400                

งบลงทนุ 16,384,400                

ครุภณัฑ์ 16,384,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,791,100                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารส านกังานศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้วบงึกาฬ

 ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 1,631,100                    
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร พรอ้มฐาน

ตัง้ ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ถงั 13 160,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,637,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์  

ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ คนั 1 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ คนั 2 1,642,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็   ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 631,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)   ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ เครื่อง 12 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล   

ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Dot Matrix แบบแคร่ส ัน้   ต าบลดอนหญา้

นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   

ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี   ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 1   ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA    ต าบลดอนหญา้นาง 

อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 12 69,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสายสะพาย ชนิดขอ้อ่อน ขนาด

เครื่องยนต ์ไม่ต า่กวา่ 1.5 แรงมา้   ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น - น า้เยน็แบบขวดพลาสติกครอบ พรอ้ม

ขวด   ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 5 33,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 132,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 24 ลา้น

พกิเซล พรอ้มอปุกรณ์   ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

   ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 40,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 5,681,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าคลงัเมลด็พนัธุศู์นยเ์มลด็พนัธุข์า้วบงึกาฬ 

ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 5,681,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,456,500                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการควบคุมคุณภาพเมลด็พนัธุ์

ศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้วบงึกาฬ ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึ ชดุ 1 2,456,500                    

กระทรวงคมนาคม 584,117,600               

กรมเจา้ทา่ 5,007,600                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,007,600                 

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,007,600                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,007,600                 

งบลงทนุ 5,007,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,007,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,007,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้สงคราม อ.เซกา จ.บงึกาฬ ถงึ อ.ค าตากลา้ จ.สกลนคร เน้ือดนิ ลบ.ม. 62100 2,235,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้สงคราม อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ ถงึ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร เน้ือดนิ ลบ.ม. 77000 2,772,000                    

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ

 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 165,598,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 32,500,000                

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 20,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั จ. กม. 3.15 20,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 12,500,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 12,500,000                

งบลงทนุ 12,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหลา่หลวง

 จ.บงึกาฬ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ จ. แห่ง 1 9,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 126,749,500              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 4,629,500                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 4,629,500                 

งบลงทนุ 4,629,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,629,500                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,729,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัช านาญการและช านาญ

การพเิศษ (ระดบั 7-8)  แขวงทางหลวงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ หลงั 1 1,539,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงบงึกาฬ  แขวงทางหลวงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงเซกา แขวงทางหลวง

บงึกาฬ จ.บงึกาฬ หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 115,470,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 114,070,000              

งบลงทนุ 114,070,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 114,070,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 114,070,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงบงึกาฬ กม. 518 42,470,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ท่ากอ้น - เซกา จ.บงึกาฬ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั 

ตอน 3 จ.บงึกาฬ แห่ง 1 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2142 ตอน บา้นโพธิ์ - โคกโขง จ.บงึ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซพ่สิยั - ปากคาด ตอน 1

 จ.บงึกาฬ แห่ง 1 15,100,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั 

ตอน 1 จ.บงึกาฬ แห่ง 1 18,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ จ.บงึ แห่ง 1 12,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 1,400,000                 

งบลงทนุ 1,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,400,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัเซกา (ขาเขา้) จ.บงึ แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

เซกา (ขาเขา้) จ.บงึกาฬ แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 6,650,000                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 6,650,000                 

งบลงทนุ 6,650,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,650,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,650,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั

 ตอน 1 จ. บงึกาฬ แห่ง 1 995,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั

 ตอน 2 จ. บงึกาฬ แห่ง 1 1,946,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั

 ตอน 3 จ. บงึกาฬ แห่ง 1 1,648,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ 

ตอน 2 จ. บงึกาฬ แห่ง 1 909,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ 

ตอน 3 จ. บงึกาฬ แห่ง 1 1,152,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 6,349,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 1,999,000                 
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ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 1,999,000                 

งบลงทนุ 1,999,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,999,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ 

และสายทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหลา่หลวง จ. บงึกาฬ แห่ง 3 1,999,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงบงึ 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 412,140,800              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 13,570,000                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 13,570,000                

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 13,570,000                

งบลงทนุ 13,570,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,570,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 13,570,000                   รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบและปรบัปรุงภูมทิศัน ์ถนน

สาย บก.3009 แยก ทล.212 - บ.โนนจ าปาทอง อ.เมอืง, เซกา, บงึโขลงหลง

 จ.บงึกาฬ

0 13,570,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 112,009,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 33,369,000                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 33,369,000                

งบลงทนุ 33,369,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,369,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 33,369,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยฮี้ อ.เซกา จ.บงึกาฬ ม. 170 20,489,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้ฮี้ อ.เซกา จ.บงึกาฬ ม. 130 12,880,000                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 78,640,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 78,640,000                

งบลงทนุ 78,640,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,640,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 78,640,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยฮี้ บ.ท่าสวรรค ์- บ.นางวั อ.

เซกา จ.บงึกาฬ กม. 2.375 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยฮี้ บ.ซางใต ้- บ.ดอนแดง อ.

เซกา จ.บงึกาฬ กม. 5 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.222 - บ.นาค าแคน อ.เซกา จ.บงึกาฬ กม. 1.5 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.222 - บ.หนองลาด อ.เมอืง จ.บงึกาฬ กม. 0.4 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2095 - บ.ดอนอดุม อ.เมอืง จ.บงึกาฬ กม. 1.6 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.212 - บ.โนนจ าปาทอง อ.บงึโขงหลง จ. กม. 2.2 8,840,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 9,900,000                 

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 9,900,000                 



15 / 91

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 9,900,000                 

งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.2267 - แก่งหนิถ า้เต่า อ.โซพ่สิยั กม. 1.935 9,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 227,394,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 28,469,800                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 21,800,000                

งบลงทนุ 21,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,800,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 21,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บา้นค าชมภู อ.

เซกา จ.บงึกาฬ กม. 0.99 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.ภูทรายทอง อ.เซกา จ.บงึกาฬ กม. 3.35 15,000,000                   

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยบา้น อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ ม. 30 3,600,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 3,069,800                 

งบลงทนุ 3,069,800                 

ครุภณัฑ์ 100,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ ชดุ 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,969,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,969,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงทางหลวง

ชนบทบงึกาฬ แห่ง 1 2,969,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 191,562,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 191,562,000              

งบลงทนุ 191,562,000              

ครุภณัฑ์ 2,102,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,102,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 189,460,000                 
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ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 189,460,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง บก.009 สะพานขา้มแม่น า้สงคราม อ.เซกา จ.บงึ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - เทศบาลต าบลบุ่งคลา้ อ.บุ่งคลา้ จ.บงึกาฬ แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นหนองมมุ อ.เมอืง, ปากคาด จ.บงึกาฬ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บก.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 222

 - บา้นนาค า อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ แห่ง 1 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บก.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 222

 - บา้นนาค า อ.พรเจริญ จ.บงึกาฬ แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

2095 - บา้นดอนอดุม อ.เมอืง, โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

2095 - บา้นดอนอดุม อ.เมอืง, โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ แห่ง 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นค.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นตูม (ตอนบงึกาฬ) อ.โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ แห่ง 1 9,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 

2026 - น า้ตกกนิรี อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ แห่ง 1 9,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บก.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 222

 - บา้นหนองลาด อ.เมอืง, ศรีวไิล, พรเจริญ จ.บงึกาฬ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นโนนสะแบง อ.ปากคาด, โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข.2095

 - บา้นดอนอดุม อ.เมอืง, โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย บก.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นหนองมมุ อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นค.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 - บา้น

โนนแกว้ (ตอนบงึกาฬ) อ.โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ กม. 2.8 12,400,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

ใหม่พฒันา อ.เมอืง, ศรีวไิล จ.บงึกาฬ กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

หนองขาม อ.เมอืง, โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - บา้น

หนองตีนเผอืก อ.เซกา จ.บงึกาฬ กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บก.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - 

น า้ตกถ า้พระ อ.บงึโขงหลง, เซกา จ.บงึกาฬ กม. 2.8 12,400,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทบงึกาฬ กม. 405 20,760,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้น

โนนจ าปาทอง อ.เมอืง, เซกา, บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ กม. 2.4 20,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 7,363,000                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 6,316,100                 

งบลงทนุ 6,316,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,316,100                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,316,100                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย บก.4001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2095 - บา้นดอนอดุม อ.เมอืง, โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย บก.5019 แยกทาง

หลวงชนบท บก.3009 - บา้นสนัทรายงาม อ.เมอืง, ศรีวไิล จ.บงึกาฬ แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทบงึ แห่ง 1 2,516,100                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทบงึกาฬ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 49,267,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 45,867,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 45,867,000                

งบลงทนุ 45,867,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,867,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 45,867,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นค.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 - บา้นโนนแกว้ (ตอนบงึกาฬ) อ.โซพ่สิยั แห่ง 2 3,383,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

3002 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นหนองลาด อ.เมอืง, โซพ่สิยั จ.บงึ แห่ง 2 5,260,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนสะแบง อ.ปากคาด, โซพ่สิยั แห่ง 5 5,642,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

3008 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - เทศบาลต าบลบุ่งคลา้ อ.บุ่งคลา้ จ.บงึ แห่ง 1 753,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนจ าปา อ.เมอืง, เซกา, บงึโขง แห่ง 6 6,395,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองมมุ อ.เมอืง, ปากคาด จ.บงึ แห่ง 2 1,506,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

3012 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นนาค าแคน อ.เซกา, ศรีวไิล จ.บงึ แห่ง 1 753,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นหนองขาม อ.เมอืง, โซพ่สิยั จ.บงึ แห่ง 4 6,013,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

3016 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นใหม่ชยัพร อ.เมอืง จ.บงึกาฬ แห่ง 3 6,013,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2095 - บา้นดอนอดุม อ.เมอืง, โซพ่สิยั จ.บงึ แห่ง 2 1,506,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - บา้นหนองตีนเผอืก อ.เซกา จ.บงึกาฬ แห่ง 2 5,260,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - บา้นตอ้ง อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ แห่ง 1 753,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย บก.

4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - น า้ตกถ า้พระ อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ แห่ง 1 2,630,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 1,900,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย บก.

3006 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นนาเจริญ อ.เมอืง จ.บงึกาฬ แห่ง 1 1,900,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 1,500,000                 
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ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย บก.3018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นนาขาม อ.ปากคาด, เมอืง, โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ แห่ง 1 1,500,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 105,439,200               

กรมทรพัยากรน า้ 70,000,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 70,000,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 70,000,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 70,000,000                

งบลงทนุ 70,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยลกึ  บา้นโสกโพธิ์ หมู่ที่ 5  

ต าบลบงึงาม  อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้สระหลวง  บา้นสุขเจริญ หมู่ที่ 12  

ต าบลท่าสะอาด  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองกดุซาง  บา้นซอ่มกอกนอ้ย 

หมู่ที่ 11  ต าบลซาง  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองโปร่ง ช่วง 2  บา้นท่าโพธิ์ หมู่ที่

 6  ต าบลบงึกาฬ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บงึพารา  บา้นท่าเชยีงเครือ หมู่ที่ 2 

 ต าบลป่งไฮ  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 15,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 12,750,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 12,750,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 4,364,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 1,415,000                 

งบลงทนุ 1,415,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,415,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบุ่งคลา้นคร  หมู่ที่ 2 

ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้  จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 2,949,000                 

งบลงทนุ 2,949,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,949,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นค าบอน หมู่ที่ 10 

ต าบลน า้จ ัน้ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนชมุชนบา้นตูม หมู่ที่ 10 

ต าบลบวัตูม อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 983,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นพรสวรรค ์หมู่ที่ 8 

ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 7,666,200                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 2,002,800                 

งบลงทนุ 2,002,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,002,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,002,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองหิ้ง  หมู่ที่ 2 

ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดอนใหญ่  หมู่ที่ 6 

ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองเดิ่นเหนือ  หมู่ที่ 2

 ต าบลหนองเดิ่นเหนือ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาก ัง้พฒันา  หมู่ที่ 6 

ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นค านาด ี หมู่ที่ 1 ต าบล

ค านาด ีอ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นอแีฮต  หมู่ที่ 2 ต าบล

ค านาด ีอ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 5,663,400                 

งบลงทนุ 5,663,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,663,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,663,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดอนใหญ่ หมู่ที6่ ต าบลโคกกวา้ง 

อ าเภอบุง้คลา้ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองเดิ่นเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลหนอง

เดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นอแีฮต หมู่ที่ 2 ต าบลค านาด ีอ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 720,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 720,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอนอดุม หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนสวา่ง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแสนเจริญ หมู่ที่ 10 ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 19,050,100                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 4,864,200                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 4,864,200                 

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 2,025,800                 

งบลงทนุ 2,025,800                 

ครุภณัฑ์ 1,908,800                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 823,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุวทิยตุิดตามตวัชา้งป่า จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 823,500                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,085,300                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 117,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 117,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดับงึ ไร่ 100 117,000                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 2,838,400                 

งบลงทนุ 2,838,400                 

ครุภณัฑ์ 2,838,400                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,838,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าเขตหา้มลา่สตัวป่์า  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 2,838,400                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 11,420,300                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,420,300                

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่า เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูววั จงัหวดับงึกาฬ (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 10,482,200                

งบลงทนุ 10,482,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,482,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,482,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคูกนัชา้ง จงัหวดับงึกาฬ กโิลเมตร 8 4,682,200                    

รายการระดบัที1่: ปลูกเสริมพชือาหารชา้งป่า จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 1250 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่น า้ส  าหรบัสตัวป่์า ขนาด 3,000 ลบ.ม. แหลง่ 10 3,300,000                    

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 285,100                   

งบอดุหนุน 100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดับงึกาฬ 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดับงึกาฬ 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 653,000                   

งบลงทนุ 653,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 653,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 653,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 70000 203,000                      
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รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 20000 100,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,765,600                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 2,765,600                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 1,060,600                 

งบลงทนุ 1,060,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,060,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 269,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมศาลาทรงงาน โครงการอนุรกัษพ์นัธุ์

ไมป่้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 269,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 791,600                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดับงึกาฬ กโิลเมตร 152 781,300                      

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

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 1,705,000                 

งบลงทนุ 1,705,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,705,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,705,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 1200 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดับงึ ไร่ 150 105,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 800 376,000                      

กรมป่าไม ้ 3,638,900                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,068,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 1,068,000                 

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 348,000                   

งบลงทนุ 348,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 348,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 120000 348,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 720,000                   

งบรายจ่ายอื่น 720,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดับงึกาฬ หมู่บา้น 10 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดับงึกาฬ หมู่บา้น 30 600,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,570,900                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 2,570,900                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 580,600                   

งบลงทนุ 580,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 580,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 580,600                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 20000 152,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดับงึกาฬ กโิลเมตร 10 51,400                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 100 95,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 280 137,200                      
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ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,990,300                 

งบลงทนุ 1,990,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,990,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,990,300                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดับงึกาฬ กโิลเมตร 10 51,400                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 554 271,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 600 612,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 37000 281,200                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 3,804,000                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 3,804,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,804,000                 

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 3,804,000                 

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 3,804,000                 

งบลงทนุ 3,804,000                 

ครุภณัฑ์ 3,804,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาบงึ

กาฬ   ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 4 129,600                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,674,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นอตัโนมตัิ ที่สถานี

อตุุนิยมวทิยาบงึกาฬ ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นสถานีอตุุนิยมวทิยาบงึกาฬ 

ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 15 1,074,400                    

กระทรวงมหาดไทย 1,361,558,900            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 14,686,600                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 218,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 218,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 218,000                   

งบรายจ่ายอื่น 218,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 218,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 13,628,600                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 13,628,600                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 10,128,600                
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งบลงทนุ 10,128,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,128,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,754,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดับงึกาฬ อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 2 7,754,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดับงึ

กาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 2,180,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 194,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดับงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 194,400                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 13,418,300                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 10,000,000                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 10,000,000                

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดใหญ่ กองรอ้ย อส.จ.บงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 3,195,300                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,195,300                 

การบริหารงานอ าเภอ 3,195,300                 

งบลงทนุ 3,195,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,195,300                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,394,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และป้ายที่วา่การอ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 395,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 499,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,801,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้กองรอ้ย อส.อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 471,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหลงักองรอ้ย อส.อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้อมยามบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ แห่ง 1 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 223,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 223,000                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 223,000                   

งบลงทนุ 223,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 223,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 223,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 4 สาขาจงัหวดับงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั แห่ง 1 223,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 274,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 274,900                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 274,900                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 274,900                   

งบลงทนุ 274,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 274,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 274,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึ

กาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 274,900                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,999,900                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,999,900                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,999,900                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,999,900                 

งบลงทนุ 1,999,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,999,900                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,999,900                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยหนองแปน พรอ้มอาคารประกอบ จ านวน 9 

แห่ง หมู่ที่ 6 ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ  (ปริมาณดนิขดุ 

ไม่นอ้ยกวา่ 73,765 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,999,900                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 1,062,462,500            

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 984,848,700              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 984,848,700              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ 984,848,700              

งบลงทนุ 984,848,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 984,848,700                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 984,848,700                 
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นท่าดอกค า (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิ ปี 42 ทา้ยน า้) ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ 

ความยาว 1,180 เมตร แห่ง 1 58,811,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหอค า หมู่ที่ 1 (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิปี 55 ทา้ยน า้)  ต าบลหอค า อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ ความยาว แห่ง 1 8,350,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นไคส ีหมู่ที่ 5 (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิปี 53 ทา้ยน า้) ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ ความยาว แห่ง 1 58,653,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นบงึกาฬใต ้และเขต

เทศบาล หมู่ที่ 3 ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ (ตอน 5) ความ แห่ง 1 50,369,100                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นท่าสม้โฮง ตอน 5 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 56 เหนือน า้) ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึ

กาฬ ความยาว 700 เมตร แห่ง 1 37,350,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นบุ่งคลา้เหนือ หมู่ที่ 3 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิไปเหนือน า้) ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

ความยาว 1,215 เมตร แห่ง 1 50,386,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นกลาง หมู่ที่ 8 (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิปี 52 ทา้ยน า้) ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ ความยาว แห่ง 1 50,302,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นบงับาตร หมู่ที่ 7 - บา้น

ใหม่ชยัพร หมู่ที่ 11 ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 895 แห่ง 1 50,260,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหนองฮู หมู่ที่ 5 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิไปทา้ยน า้) ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึ

กาฬ ความยาว 940 เมตร แห่ง 1 57,956,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนาโนน หมู่ที่ 4 ต าบล

บงึกาฬ อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ (ตอน 4) ความยาว 1,028 เมตร แห่ง 1 50,399,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นไคส ีหมู่ที่ 5    

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 53 เหนือน า้) ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 41,048,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ 1 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 58 ทา้ยน า้) ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึ

กาฬ ความยาว 1,015 เมตร แห่ง 1 40,048,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นศรีวไิล หมู่ที่ 5  

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 57 เหนือน า้) ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึ แห่ง 1 38,592,400                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นสะงอ้ หมู่ที่ 2 (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิปี 54) ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ความยาว แห่ง 1 36,890,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหว้ยเลบ็มอื หมู่ที่ 5 

(ปากหว้ยบงับาตรลงทา้ยน า้) ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ 

ความยาว 800 เมตร แห่ง 1 36,890,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นท่าสุขสนัต ์หมู่ที่ 16 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึ

กาฬ ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 40,048,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6  

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิปี 55) ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 37,890,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นท่าไคร ้(ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิ ปี 56 ทา้ยน า้) ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ความ แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหนองฮู หมู่ที่ 8 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง 

จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหนองเขง็ หมู่ที่ 3 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 58 เหนือน า้) ต าบลหอค า   อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 

จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 22,000,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหนองบวั หมู่ที่ 2 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิทา้ยน า้) ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 61) ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหนองแวง หมู่ที่ 3 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 59 ทา้ยน า้) ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั

บงึกาฬ ความยาว 650 เมตร แห่ง 1 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหว้ยเลบ็มอื หมู่ที่ 5 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ความยาว แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นกลาง หมู่ที่ 8 (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิ ปี 52 เหนือน า้) ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 

ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนาเหนือ หมู่ที่ 9 

(บริเวณสาธารณสุขเมอืงบงึกาฬ) ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ

กาฬ ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นหาดแฮ่ หมู่ที่ 3 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 58 เหนือน า้) ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึ

กาฬ ความยาว 600 เมตร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นท่าสุขสนัต ์ปี 61 ถงึ

บา้นเวนิโดน ปี 58 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ความยาว แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นอาฮง หมู่ที่ 3 (ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิ ปี 56 เหนือน า้) ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 

ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 9,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 23,596,500                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 23,596,500                

วางและจดัท าผงัเมอืง 18,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 18,000,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดับงึกาฬ ผงั 1 18,000,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 5,596,500                 

งบรายจ่ายอื่น 5,596,500                 

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 5,596,500                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 47,017,300                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 47,017,300                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 47,017,300                

งบลงทนุ 47,017,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,017,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 47,017,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้ฮี้ บา้นป่งไฮ หมู่ที่ 1 ต าบลป่งไฮ

 อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สงคราม บา้นท่ากกแดง (ต่อ

ดา้นทา้ยน า้) (ติดกบัสะพานขา้ม อ าเภอค าตากลา้) ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซ

กา จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 570 เมตร แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สงคราม (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ

เหนือน า้) ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 570 เมตร แห่ง 1 8,000,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สงคราม บา้นท่าศรีชมชืน่ 

(ต่อเน่ืองเหนือน า้) ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ความ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สงคราม บา้นท่าเรือ หมู่ที่ 8 

(ต่อดา้นทา้ยน า้) ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 7,000,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 7,000,000                 

บริการดา้นช่าง 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึ แห่ง 1 7,000,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 268,716,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 706,400                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 706,400                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 706,400                   

งบลงทนุ 706,400                   

ครุภณัฑ์ 706,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 8 176,800                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึ

กาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 16 48,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 529,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 8 529,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 8 72,000                        



28 / 91
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอ ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 266,675,700              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 4,230,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 4,230,000                 

งบอดุหนุน 4,230,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 4,230,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นหนองจกิ หมู่ที่ 4 

ต าบลนาสะแบง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล แห่ง 1 1,203,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นหนองฮู หมู่ที่ 13 

ต าบลท่าดอกค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง แห่ง 1 1,553,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์หมู่ที่ 3 ต าบลหนองทุ่ม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,474,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 34,468,500                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 8,623,000                 

งบอดุหนุน 8,623,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,623,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 8,623,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยไร่ตอนลา่ง หมู่ที่ 6 บา้นโนนหนามแท่ง 

ต าบลป่งไฮ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยแลง้ตอนบน หมู่ที่ 8 บา้นสงัคมพฒันา 

ต าบลป่งไฮ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองรวม หมู่ที่ 2 บา้นโนนสะแบง ต าบลค า

แกว้ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 37,548 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,363,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองฮใีหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นค าเตาะเลาะ ต าบลค า

แกว้ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 41,737 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองอเีหมีย่ง หมู่ที่ 11 บา้นศรีวไิลรุ่งเรือง 

ต าบลศรีวไิล ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 25,300 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,500,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 25,845,500                

งบอดุหนุน 25,845,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,845,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 25,845,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นสงัคมพฒันา ต าบลป่งไฮ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 2,862,400                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 15 บา้นหนองชยัวานใต ้ต าบลป่งไฮ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 2,862,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นยางเรียน ต าบลโสกก่าม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 2,665,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 10 บา้นโนนส าราญใต ้ต าบลโสกก่าม องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นโพธิ์หมากแขง้ ต าบลโพธิ์หมากแขง้ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 15 บา้นหนองบวังาม ต าบลโพธิ์หมากแขง้ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโพธิ์หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 4,033,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 14 บา้นหว้ยน า้ค า ต าบลปากคาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลปาก

คาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,782,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 18 บา้นสามพาดพฒันา ต าบลปากคาด องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 2,544,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นท่าอนิทรแ์ปลง ต าบลโคกก่อง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น ผวิดนิขนาด

ใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้นทรายทอง (สระหลวง) ต าบลนาสงิห ์องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 917,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,363,900                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,363,900                 

งบอดุหนุน 2,363,900                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,363,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,363,900                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซอ่มกอก

 เทศบาลต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สาย

ปญัญา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเดชา

ประชาราษฎรบ์  ารุง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

เสยีด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองหิ้ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าบอน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้จ ัน้ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ธรรรมาธปิไตย องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แก่งทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

ส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าสะอาด เทศบาลต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุ

ธรรมรงัษคีีรีวนาวาส (ตาลเดี่ยว) องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวเิวก

ธรรมาราม เทศบาลต าบลศรีพนา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจอม

มณีธร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ค าเตาะเลาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่ง

สวา่งวนาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขาภู

ดนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตูม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัตูม อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเหวอ่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัตูม อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

ชมภูวนาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

ไผ่-ถ า้เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

โพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ทอง อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

งาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโซพ่สิยั เทศบาลต าบลโซพ่สิยั อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาด ี

เทศบาลต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาสวรรค์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสวรรค ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสมถ

ธรรมคุณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสวรรค ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สวา่งอารมณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โนนสมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

เมอืงธรรมคุณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีสุ

พลวนาราม เทศบาลต าบลหนองเลงิ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสมยั

ส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

แกว้วนาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวศิิษฐ ์เทศบาลต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อารมณ์ (หอค า) เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

คงคาราม เทศบาลต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพน

แกว้ เทศบาลต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณบรรพต องคก์ารบริหารส่วนต าบลค านาด ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบงึกาฬ เทศบาลต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

วารี เทศบาลต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลดง

บงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลท่า

ดอกค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนสวน

ปอ เทศบาลต าบลบงึงาม อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บวัโคก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาอ่าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกกวา้ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบุ่ง

คลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

เดิ่นทุ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาก ัง้

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สมสนุก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัรุ่ง

อรุณศิริสวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนบะ

ยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อทุศิ เทศบาลต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สามคัคีธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปากคาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากคาด อ าเภอปาก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสนัติ

สุขธรรมคุณ เทศบาลต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่ศรี

ชมภู องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

ธรรมารมย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบล วงัชมภู องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัชมภู  อ าเภอพร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปฐมวยั

ต าบลศรีชมภู : ศรีชมภูโมเดล องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีชมภู อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศรีส าราญ เทศบาลต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีวไิล 

เทศบาลต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

อรญัญวเิวก เทศบาลต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

สามคัคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุภูพร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยลกึ

อนิทรนิมติร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุภูพร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพน

สวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสอน

เจริญราษฎร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาทราย

เจริญสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเจติ

ยาคีรีวหิาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมงคล

สามคัคีธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบลศรี

พนา เทศบาลต าบลศรีพนา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่งไฮ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบงึโขงหลง เทศบาลต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลปากคาด 

เทศบาลต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลศรีวไิล 1 

(บา้นหนองจนัทร)์ เทศบาลต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 25,838,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 25,838,000                

งบอดุหนุน 25,838,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 25,838,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 25,838,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 25,838,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลศรีพนา อ าเภอเซกา จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมสนุก คนั 1 2,119,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวัชา้ง คนั 1 2,400,000                    
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพร 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 าบลชมุภูพร อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสงิห ์ คนั 1 2,119,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 199,775,300              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 164,796,000              

งบอดุหนุน 164,796,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 164,796,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 164,796,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ บก.ถ.22-007 สาย นค.3030 บา้นท่าส าราญ หมู่ที่ 2 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลซาง อ าเภอ สาย 1 1,010,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 บก.ถ.24-005 สายบา้นนารวงทอง - บา้นหนองตะไก ้หมู่ที่ 11 กวา้ง 6 

เมตร ยาว 359 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 บก.ถ.24-001 สายบา้นทรายทอง - บา้นหว้ยสงคราม หมู่ที่ 12 กวา้ง 6 

เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 9,147,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 บก.ถ.30-003 หมู่ที่ 1 บา้นนากัง้ (หลงัวดัป่านาก ัง้ - รพ.สต.นากัง้) กวา้ง

 4.50 เมตร ยาว 1,154 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ไหลท่างลงดนิถม

เฉลีย่ขา้งละ 0.20 - 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากัง้ อ าเภอ สาย 1 2,688,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 บก.ถ.31-001 สายบา้นนาดงใหญ่ หมู่ที่ 3 - บา้นดาลบงับด หมู่ที่ 7 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 8,190,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 บก.ถ.57-001 สายทางหลวงแผ่นดนิ - วดัป่าดงบงัใต ้หมู่ที่ 1 บา้นดงบงั

ใต ้กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด สาย 1 3,850,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ บก.ถ.11-0018 ถนนสายพรเจริญ ซอย 18 - บา้นเออืด กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,173 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร เทศบาลต าบลพรเจริญ สาย 1 2,945,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 บก.ถ.38-003 สายหนา้ราชภฏัอดุรธานี วทิยาเขตบงึกาฬ บา้นดอนอดุม 

หมู่ที่ 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ สาย 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 บก.ถ.38-005 สายขา้งโรงเรียนโพธิ์ทอง - โคกสะอาด บา้นโพธิ์ทอง หมู่ที่

 9 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั สาย 1 3,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 บก.ถ.35-001 สายรอบ รพ.สต.บา้นนาค าแคน หมู่ที่ 3 บา้นนาค าแคน 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นซางใต ้หมู่ที่ 9 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 9,849,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต บา้นท่าสะอาด หมู่ที่ 1 

สายท่าสะอาด - โคกโขง เชือ่มซอยเกษตรพฒันา 4 จ านวน 2 ช่วง มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,810 ตารางเมตร เทศบาลต าบลท่าสะอาด อ าเภอ สาย 1 5,343,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง นค.3119 

สายบา้นค าเตาะเลาะ - บา้นนางวงสุ่ม หมู่ที่ 9 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 3,100,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นหนองฮู -

 บา้นท่าสไีค หมู่ที่ 13 บา้นหนองฮู กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง สาย 1 3,373,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นหนอง

เดิ่นทุ่ง - บา้นบุ่งคลา้เหนือ หมู่ที่ 3 บา้นหนองเดิ่นทุ่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 4,280,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนสายสม

สะอาด - บา้นอดุมสุข กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,041 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 

เมตร เทศบาลต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 2,616,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายคนัคูหนอง

จนัทร ์หมู่ที่ 6 บา้นหนองจนัทร ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,269 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.05 เมตร เทศบาลต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายนา

สงิห ์- นาทราย กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,820 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 8,260,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ บก.3035 สายบา้นโนนดู่ - สะพานล าหว้ยคอง กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร 

เทศบาลต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 9,950,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ บก.ถ.1-0009 บา้นโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ต าบลบา้น

ตอ้ง - บา้นค าบอน หมู่ที่ 2 ต าบลน า้จ ัน้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,380

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึ สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย 

บก.3011 บา้นเหลา่คาม หมู่ที่ 4 ต าบลน า้จ ัน้ - บา้นกดุสมิ หมู่ที่ 7 ต าบล

หนองทุ่ม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้ง

ละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,380 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ บก.ถ.44-006 บา้นท่าสวรรค ์หมู่ที่ 7 ไปบา้นโนนหนามแท่ง

 หมู่ที่ 6 ต าบลป่งไฮ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,560 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 9,940,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ บก.ถ.44-002 บา้นท่าชา้ง หมู่ที่ 11 ไปภูกระแต ต าบลป่งไฮ

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,560 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ง สาย 1 9,940,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นไร่สุข

สนัต ์หมู่ที่ 9 - บา้นนาค า หมู่ที่ 3 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 

0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,800 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 9,210,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นไร่สุข

สนัต ์หมู่ที่ 9 - ต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 

เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 10,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั สาย 1 9,210,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ บก.ถ.16-001 สายบา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 4 - บา้นหนองเขง็

 หมู่ที่ 3 กวา้ง 6 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 5,940 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ สาย 1 3,370,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายบา้นนาสะแบงทุ่ง เชือ่มบา้นโนนสวา่ง เชือ่มบา้นใหม่ชมภู หมู่ที่ 2,7,9

 ต าบลนาสะแบง กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,750 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 23,750 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนา สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต สายบา้นนาสะแบงทุ่ง เชือ่มบา้นหนองจกิ หมู่ที่ 2,4 ต าบลนา

สะแบง ถนนที่มยีางธรรมชาติเป็นส่วนผสม กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ สาย 1 6,310,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 6,189,900                 

งบอดุหนุน 6,189,900                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,189,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 6,189,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,189,900                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งอรุณ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีแกว้วนาราม องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนส าราญ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 2,063,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 28,789,400                

งบอดุหนุน 28,789,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,789,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ อ าเภอพร หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 18,615,300                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 18,615,300                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบงึโขงหลง เทศบาลต าบล

บงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลศรีวไิล 1 (บา้นหนองจนัทร)์ เทศบาล

ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่งไฮ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 6,205,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,334,600                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,334,600                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,044,000                 

งบลงทนุ 1,044,000                 

ครุภณัฑ์ 1,044,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,044,000                    

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึ

กาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 8 960,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 3 84,000                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 290,600                   

งบลงทนุ 290,600                   

ครุภณัฑ์ 290,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 290,600                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึ

กาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 7 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ ชดุ 7 26,600                        

กระทรวงยตุธิรรม 7,757,200                 

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 99,100                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 99,100                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 99,100                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 99,100                     

งบลงทนุ 99,100                     

ครุภณัฑ์ 99,100                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 41,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืง

บงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชนจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 7,658,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 740,000                   

โครงการพฒันาจติใจและเตรียมผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดกีลบัสู่สงัคม 740,000                   

อบรมผูต้อ้งขงัเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 740,000                   

งบลงทนุ 740,000                   

ครุภณัฑ์ 740,000                      
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ครุภณัฑก์ารเกษตร 740,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 40 

แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ{{LF}} เรือนจ าจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลโนน

สมบูรณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ คนั 1 740,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 6,500,000                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,500,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ เรือนจ าจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ หลงั 1 6,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 418,100                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 120,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ เครื่อง 1 120,000                      

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 298,100                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 298,100                   

งบลงทนุ 298,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 298,100                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 298,100                      

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงหลงัคาอาคารหอ้งสมดุและอาคารเรียน  เรือนจ า

จงัหวดับงึกาฬ  ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 145,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียน เรือนจ าจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลโนน

สมบูรณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 152,900                      

กระทรวงแรงงาน 3,313,800                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 268,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 268,900                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 134,500                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 134,500                   

งบลงทนุ 134,500                   

ครุภณัฑ์ 134,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ยาว 3 ที่น ัง่  ส านกังานแรงงานจงัหวดับงึกาฬ  ต าบล

บงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก  ส านกังานแรงงานจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึ

กาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens    ส านกังานแรงงานจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 42,500                        
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ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังานแรงงาน

จงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 60,000                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 134,400                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 134,400                   

งบลงทนุ 134,400                   

ครุภณัฑ์ 134,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 134,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึ ชดุ 3 134,400                      

กรมการจดัหางาน 884,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 488,400                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 375,000                   

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 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 113,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 7,400                      

งบด าเนินงาน 7,400                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

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

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 250,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 250,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีส านกังานจดัหางานจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลวศิิษฐ ์

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 250,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,131,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,131,900                 
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พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,131,900                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 1,131,900                 

งบลงทนุ 1,131,900                 

ครุภณัฑ์ 1,131,900                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,131,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตีและผสมอาหาร  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ

 จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 73,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าวาฟเฟิล  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ เครื่อง 1 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดแป้ง   ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ เครื่อง 2 91,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดและปัน่อเนกประสงค ์ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 14,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดแป้งแบบใชม้อืหมนุ   ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืง

บงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดแป้งแบบตัง้พื้น   ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตวั 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกา้อี้นวดเทา้  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ ตวั 10 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเบาะนวด  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ ตวั 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ของส าหรบัผูร้บัการฝึก ชนิด 6 ช่อง  ต าบลบงึกาฬ 

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 4 22,800                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ยนื 4 ประตู  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 

จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เยน็ยนื 4 ประตู  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 

จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ตูห้มกัแป้ง ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ ตู ้ 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊พรอ้มเตาอบ แบบตัง้พื้น แบบ 4 หวัเตา    ต าบล

บงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ไม่ต า่กวา่ 3 หวัเตา  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: เตาท าขนมเครป แบบ 2 หวั    ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืง

บงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนวด  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ ตวั 10 27,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัดกัไขมนั   ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั ชดุ 1 11,700                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็อาหารสแตนเลส   ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จงัหวดับงึกาฬ คนั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างลา้งสแตนเลสแบบ 1 หลมุ พรอ้มกอ็กน า้   ต าบลบงึ

กาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 13,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,028,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,028,500                 

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 51,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 51,000                     

งบลงทนุ 51,000                     

ครุภณัฑ์ 51,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 51,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนไรส้ายแบบมอืถอื ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดับงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ ชดุ 1 28,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุพรอ้มไมโครโฟน ของ  

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ 

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 23,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 977,500                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 83,500                     

งบลงทนุ 83,500                     

ครุภณัฑ์ 83,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 41,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ของ  ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั ตู ้ 1 15,000                        

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

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ 

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดับงึ

กาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 42,500                        

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ของ  ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ คนั 1 814,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 80,000                     

งบลงทนุ 80,000                     

ครุภณัฑ์ 80,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี้ ขนาด 15 ที่น ัง่ ของ ส านกังาน

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 30,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 246,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 246,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 246,000                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 246,000                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 35,600                     

งบลงทนุ 35,600                     

ครุภณัฑ์ 35,600                        
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ครุภณัฑส์ านกังาน 22,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดับงึ

กาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดับงึ

กาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 13,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 210,400                   

งบลงทนุ 210,400                   

ครุภณัฑ์ 210,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 210,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 4 79,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดับงึกาฬ 

 ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดับงึกาฬ  

ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 30,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 662,654,874               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 141,636,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 542,600                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 542,600                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 542,600                   

งบรายจ่ายอื่น 542,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 542,600                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 28,604,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 28,604,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 11,901,600                

งบอดุหนุน 11,901,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,901,600                   

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

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 7,024,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 16,703,100                
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งบอดุหนุน 16,703,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,703,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 7,795,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 8,908,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   

งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 106,744,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 106,744,500              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 16,919,100                

งบอดุหนุน 16,919,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,919,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,591,800                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,696,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 11,630,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 89,825,400                

งบอดุหนุน 89,825,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 89,825,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 77,614,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,780,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,508,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,371,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,550,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,360,700                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 4,824,400                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 4,824,400                 

งบลงทนุ 4,824,400                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 3 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จงัหวดับงึกาฬ 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ ต าบล

วศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึ

กาฬ จงัหวดับงึกาฬ

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,560,900                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 582,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ฝาเหลก็ความยาว 200 เมตร 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ   ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ รายการ 1 582,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,765,900                    

รายการระดบัที1่: เทพื้น คสล. บริเวณรอบอาคารส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 3,396 ตารางเมตร   ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึ รายการ 1 1,765,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,213,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถ ขนาด 6 คนั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดับงึกาฬ   ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 712,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ   ต าบล

บงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้หอ้งสว้มขนาด 4 หอ้ง ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ   ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 403,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 536,300                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 536,300                   

งบลงทนุ 536,300                   

ครุภณัฑ์ 536,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 536,300                      



48 / 91

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืง

บงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 20 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 413,222,274              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,116,654                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,116,654                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,116,654                 

งบด าเนินงาน 1,116,654                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,116,654                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,116,654                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบงึโขง

หลงวทิยาคม ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 196,559,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 178,632,500              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 178,632,500              

งบอดุหนุน 178,632,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 178,632,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 41866 178,632,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 41866 25,498,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 41866 14,498,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 41866 14,808,300                   
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รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 41866 20,907,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 41866 102,919,700                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 17,927,000                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 5,752,700                 

งบลงทนุ 5,752,700                 

ครุภณัฑ์ 2,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาดง ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นค าไผ่ ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลหนองเขง็ อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโป่งเปือย ต าบลโป่งเปือย อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลโคกก่อง อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นใหม่ศรีชมภู ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนเสถยีร ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกส าราญพรสวรรค ์ต าบลชมุภูพร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาทราย ต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองเดิ่นทุ่ง ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขามเป้ีย ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,552,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,552,700                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาดง ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นค าไผ่ ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 371,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโป่งเปือย ต าบลโป่งเปือย อ าเภอบงึกาฬ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลโคกก่อง อ าเภอบงึกาฬ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นใหม่ศรีชมภู ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ

 จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโนนเสถยีร ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด

 จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 387,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกส าราญพรสวรรค ์ต าบลชมุภูพร 

อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 400,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาทราย ต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองเดิ่นทุ่ง ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่ง

คลา้ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 394,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 12,174,300                

งบลงทนุ 12,174,300                

ครุภณัฑ์ 12,174,300                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 11,794,300                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค าแกว้โนนสามคัคี  ต าบลค า

แกว้ อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองโดดอนเสยีด  ต าบลค า

แกว้ อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสะแบงหนองสวรรค ์ ต าบล

ค าแกว้  อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค าเตาะเลาะโนนเค็ง  ต าบลค า

แกว้ อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าสวาทท่าลี ่ ต าบลโซ ่ อ าเภอ

โซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นถ า้เจริญ ต าบลถ า้เจริญ  อ าเภอ

โซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกกระแชขีัเหลก็นอ้ย  ต าบลถ า้

เจริญ  อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสวาง  ต าบลถา้เจริญ  

อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยลกึ ต าบลหนองพนัทา  

อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนแกว้โพนทอง  ต าบลหนอง

พนัทา  อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองพนัทา  ต าบลหนองพนัทา

 อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหลา่ทองหลาง  ต าบลเหลา่ทอง 

อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยทราย  ต าบลโซ ่ อ าเภอโซ่ ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองตะไกโ้นนมนัปลา  ต าบล

โซ ่อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไทรงามโนนภูดนิ  ต าบลโซ ่ 

อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สงัวาลยว์ทิย ์1  ต าบลถ า้เจริญ 

อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นตูม  ต าบลบวัตูม  อ าเภอ

โซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาเหวอ่โนนอดุม  ต าบลบวัตูม 

อ าเภอโซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสามหนอง  ต าบลบวัตูม  อ าเภอ

โซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค าไผ่ ต าบลศรีชมภู  อ าเภอโซ่ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกกลาง  ต าบลศรชัมภู  อ าเภอ

โซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นศรีชมภู ต าบลศรีชมภู  อ าเภอ

โซพ่สิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาขาม ต าบลศรีชมภู  อ าเภอโซ่

พสิยั  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนากัง้ ต าบลนากัง้  อ าเภอปาก ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาดง ต าบลนาดง  อ าเภอปาก ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนเสถยีร  ต าบลโนนศิลา 

อ าเภอปากคาด  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลปากคาด  ต าบลปากคาด  

อ าเภอปากคาด  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยไมซ้อด  ต าบลปากคาด  

อ าเภอปากคาด  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นหนองยองวทิยา  ต าบล

หนองยอง  อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยกา้นเหลอืง  ต าบลปากคาด 

อ าเภอปากคาด  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สมาคมสือ่มวลชนกฬีาสมคัรเลน่และ

ดารา  ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนสมสนุก  ต าบลสมสนุก  

อ าเภอปากคาด  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบะยาวราษฎรนุ์เคราะห ์ ต าบล

หนองยอง  อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สริิภทัรวทิยา  ต าบลหนองยอง 

อ าเภอปากคาด  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน เลดิสนิ ต าบลค านาด ี อ าเภอบงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นชมุภูทอง  ต าบลค านาด ี อ าเภอ

บงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาค า ต าบลโคกก่อง  อ าเภอบงึ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นไร่สุขสนัต ์ ต าบลโคกก่อง  

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาสวรรค ์ ต าบลนาสววรรค ์

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทองสาย  ต าบลโนนสมบูรณ์ 

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นก าแพงเพชร  ต าบลโนนสมบูรณ์

  อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ  อ าเภอบงึ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโป่งเปือย  ต าบลโป่งเปือย 

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนปอ ต าบลหนองเขง็  อ าเภอ

บงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นคลองเค็ม  ต าบลหนองเลงิ  

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน หอค าพทิยาสรรค ์ ต าบลหอค า  

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกสะอาด  ต าบลหอค า  

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกก่องมติรภาพที่ 86  ต าบล

โคกก่อง  อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยเซอืมเหนือ  ต าบลไคส ี

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาตอ้ง ต าบลชยัพร  อ าเภอบงึ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ประสานมติรวทิยา  ต าบลชยัพร  

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค าภู ต าบลชยัพร  อ าเภอบงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองยาว  ต าบลชยัพร  อ าเภอ

บงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองตอ  ต าบลนาสวรรค ์ 

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกสวาง  ต าบลนาสวรรค ์

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นโนนสมบูรณ์ (ธนาคาร

กรุงเทพ 29)  ต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหลา่ถาวร  ต าบลวศิิษฐ ์ อ าเภอ

บงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นพนัล าเจริญวทิยา  ต าบลวศิิษฐ ์

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสวา่ง  ต าบลหนองเขง็ 

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหมู  ต าบลหนองเลงิ  

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาเจริญ ต าบลหนองเลงิ  

อ าเภอบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนหญา้นาง  ต าบลดอนหญา้

นาง  อ าเภอพรเจริญ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลพรเจริญ  ต าบลพรเจริญ 

อ าเภอพรเจริญ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัยาว ต าบลวงัชมภู  อ าเภอพร

เจริญ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      
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02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาค านาใน  ต าบลศรีส าราญ  

อ าเภอพรเจริญ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าศรีชมชืน่  ต าบลพรเจริญ - 

โซพ่สิยั  อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสวรรค ์ ต าบลหนองหวัชา้ง 

อ าเภอพรเจริญ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาซาว ต าบลหนองหวัชา้ง  

อ าเภอพรเจริญ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกสวา่ง  ต าบลดอนหญา้นาง 

อ าเภอพรเจริญ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นใหม่ศรีชมภู  ต าบลป่าแฝก  

อ าเภอพรเจริญ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นโคกอดุม  ต าบลพรเจริญ 

อ าเภอพรเจริญ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกนิยม  ต าบลวงัชมภู  อ าเภอ

พรเจริญ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองหวัชา้ง  ต าบลหนองหวัชา้ง

 อ าเภอพรเจริญ  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นซอ่มกอก  ต าบลซาง  อ าเภอเซ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยผกัขะ  ต าบลเซกา  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสูงสุขสมบูรณ์  ต าบลเซกา 

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นหนองหิ้ง  ต าบลท่ากกแดง

 อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่ากกตอ้ง  ต าบลท่ากกแดง 

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าสะอาด  ต าบลท่าสะอาด 

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหลา่คาม  ต าบลน า้จ ัน้  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นศิริพฒัน ์ต าบลบา้นตอ้ง  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองแก่งทราย  ต าบลป่งไฮ 

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นป่งไฮราษฎรส์ามคัคี  ต าบลป่งไฮ

 อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโสกก่ามนาตาไก ้ ต าบลโสกก่าม 

 อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนส าราญ-ยางเรียน  ต าบล

โสกก่าม  อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหลา่หนองยาง  ต าบลหนองทุ่ม 

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกดุสมิ ต าบลหนองทุ่ม  อ าเภอ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าส าราญ  ต าบลซาง  อ าเภอเซ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนางวัสายปญัญา  ต าบลเซกา 

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค าบอน ต าบลน า้จ ัน้  อ าเภอเซกา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงกะพงุหนองนาแซง  ต าบลน า้

จ ัน้  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทุ่งทรายจก  ต าบลบา้นตอ้ง 

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนเสยีด  ต าบลบา้นตอ้ง 

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตอ้งโคกกระแซ  ต าบลบา้นตอ้ง

 อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนยางค า  ต าบลบา้นตอ้ง  

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าเชยีงเครือ  ต าบลป่งไฮ อ าเภอ

เซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองชยัวาน  ต าบลป่งไฮ  

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน หนองทุ่มวทิยา  ต าบลหนองทุ่ม 

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโสกโพธิ์โสกพอก  ต าบลบงึโขง

หลง  อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาขาม ต าบลบงึโขงหลง  

อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลสาสนสทิธิ์อ  านวย  ต าบลโพธิ์

หมากแขง้  อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าสไีค ต าบลดงบงั  อ าเภอบงึ

โขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองฮูฝอยลม  ต าบลท่าดอกค า

 อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน โนนสาสวรรค ์ ต าบลท่าดอกค า 

อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บงึของหลงวทิยา  ต าบลบงึโขงหลง 

อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบวัโคก ต าบลโพธิ์หมากแขง้ 

อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงชมภู ต าบลโพธิ์หมากแขง้ 

อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาอ่าง ต าบลโพธิ์หมากแขง้ 

อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาทราย  ต าบลนาสงิห ์ อ าเภอ

ศรีวไิล  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาสงิห ์ต าบลนาสงิห ์ อ าเภอศรี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาแสง ต าบลนาแสง  อ าเภอศรี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน กลัยาณิวฒันา 2  ต าบลนาแสง 

อ าเภอศรีวไิล  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองจนัทน ์ ต าบลศรีวไิล  

อ าเภอศรีวไิล  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกส าราญพรสวรรค ์ ต าบลชมุ

ภูพร  อ าเภอศรีวไิล  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยลกึ ต าบลชมุภูพร  อ าเภอ

ศรีวไิล  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาสะแบง  ต าบลนาสะแบง 

อ าเภอศรีวไิล  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองบวังาม  ต าบลนาสะแบง 

อ าเภอศรีวไิล  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาค าแคน  ต าบลนาแสง  

อ าเภอศรีวไิล  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยเลบ็มอื  ต าบลหนองเดิ่น 

อ าเภอบุ่งคลา้  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ไทยรฐัวทิยา 51 (บา้นโคกกวา้ง) 

ต าบลโคกกวา้ง  อ าเภอบุ่งคลา้  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าสม้โฮง  ต าบลโคกกวา้ง  

อ าเภอบุ่งคลา้  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลบุ่งคลา้  ต าบลบุ่งคลา้  

อ าเภอบุ่งคลา้  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นขามเป้ีย  ต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอ

บุ่งคลา้  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองเดิ่นทุ่ง  ต าบลหนองเดิ่น 

อ าเภอบุ่งคลา้  จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 2 96,280                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 380,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซ าบอน ต าบลเหลา่ทอง อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองทพิย ์ต าบลเหลา่ทอง อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีนาวา ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าไร่โนนม่วง ต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่สิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนประเสริฐ ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าแวง ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางวงสุ่มหว้ยเนียม ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าค ารวม ต าบลบวัตูม อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่โนนส าราญ ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีสวา่งพฒันา ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกบง ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตา้ย ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดาลบงับด ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรสวรรค ์ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 214,345,920              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,098,200                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,098,200                 

งบลงทนุ 1,098,200                 

ครุภณัฑ์ 1,098,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,098,200                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าแวง ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโดดอนเสยีด ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 52 76,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นางวงสุ่มหว้ยเนียม ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าเตาะเลาะโนนเค็ง ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศรีนาวา ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าค ารวม ต าบลบวัตูม อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาขาม ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 46 68,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาจาน ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเดิ่นท่า ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยเลบ็มอื ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัยาว ต าบลวงัชมภู อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกส าราญพรสวรรค ์ต าบลชมุภูพร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 44,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยลกึ ต าบลชมุภูพร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองจกิ ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาสงิห ์ต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 80 118,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาแสง ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งทรายจก ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นถ า้เจริญ ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองผกัแวน่ ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบวังาม ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 160,921,920              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 74,432,300                

งบลงทนุ 74,432,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,432,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นพนัล าเจริญ

วทิยา ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นก าแพงเพชร

 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง 

ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นท่าสม้โฮง 

ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นนาขาม 

ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,051,800                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นค าไผ่ ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนสมสนุก ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนบา้นโนน

เสถยีร ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลเซกา ต าบลเซกา

 อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลโซพ่สิยั ต าบลโซ่

 อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโนน ต าบลศรีชมภู

 อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 510,200                      
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02500000 จงัหวดับงึกาฬ

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

บุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นพรสวรรค ์ต าบล

ปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นคลองเค็ม ต าบล

หนองเลงิ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 387,800                      

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

ดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

โคกหนองลาด ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลบงึกาฬวศิิษฐ์

อ านวยศิลป์ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลสาสนสทิธิ์

อ  านวย  ต าบลโพธิ์หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 13,482,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล ต าบล

ศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 5,397,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,607,500                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ท่าโพธิ์ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ท่าดอกค า ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองจกิ ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นางวงสุ่มหว้ยเนียม ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยไมซ้อด ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองจนัทน ์ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนอนุบาลเซกา ต าบลเซกา 

อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนอนุบาลโซพ่สิยั ต าบลโซ ่

อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 884,300                      

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

พรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,682,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าส าราญ ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 116,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุสมิ ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 312,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเซกา ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 383,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตอ ต าบลนาสวรรค ์อ าเภอบงึกาฬ แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจ าปา ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบงึกาฬ แห่ง 1 390,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองทพิย ์ต าบลเหลา่ทอง อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดแฮ่ ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดั แห่ง 1 447,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแก่งอาฮง ต าบลไคส ีอ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าหมืน่ (ตชด.อนุสรณ์) ต าบลไคส ีอ าเภอบงึ แห่ง 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบุ่งคลา้ ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดั แห่ง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ทองหลาง ต าบลเหลา่ทอง อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไคส ีต าบลไคส ีอ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ ต าบลโป่งเปือย อ าเภอบงึ แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าไผ่ ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งเปือย ต าบลโป่งเปือย อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาจาน ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึ แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบงึกาฬวศิิษฐอ์  านวยศิลป์ ต าบลวศิิษฐ ์ แห่ง 1 542,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามเป้ีย ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึ แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนัล าเจริญวทิยา ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอบงึกาฬ แห่ง 1 701,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนประเสริฐ ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ถาวร ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดั แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเดิ่นท่า ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสงอรุณ ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดั แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด แห่ง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสุขส าราญ ต าบลหนองเลงิ อ าเภอบงึกาฬ แห่ง 1 234,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขาม ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ แห่ง 1 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนเสถยีร ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด แห่ง 1 563,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีชมภู ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกา้นเหลอืง ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด แห่ง 1 50,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลศรชัมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดั แห่ง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าค ารวม ต าบลบวัตูม อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ แห่ง 1 171,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรรเสริญ ต าบลโสกก่าม อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเค็ม ต าบลหนองเลงิ อ าเภอบงึกาฬ แห่ง 1 258,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเจริญ ต าบลหนองเลงิ อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดั แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ากกตอ้ง ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จงัหวดั แห่ง 1 417,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าสะอาด ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดั แห่ง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหมู ต าบลหนองเลงิ อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดั แห่ง 1 309,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหอค าพทิยาสรรค ์ต าบลหอค า อ าเภอบงึกาฬ แห่ง 1 275,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไมซ้อด ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด แห่ง 1 491,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดั แห่ง 1 476,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสะแบง ต าบลนาสแะบง อ าเภอศรีวไิล แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวังาม ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล แห่ง 1 311,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแสง ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 377,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลชมุภูพร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ แห่ง 1 297,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบลชมุภูพร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ แห่ง 1 192,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกส าราญพรสวรรค ์ต าบลชมุภูพร อ าเภอศรี แห่ง 1 101,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสงิห ์ต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทราย ต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ แห่ง 1 63,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจนัทน ์ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสนส าราญ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอบงึกาฬ แห่ง 1 193,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดาลบงับด ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดั แห่ง 1 263,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนสมสนุก ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด แห่ง 1 283,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเหวอ่โนนอดุม ต าบลบวัตูม อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 109,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมาคมสือ่มวลชนกฬีาสมคัรเลน่และดารา ต าบลสม

สนุก อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 229,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นตูม ต าบลบวัตูม อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองยองวทิยา ต าบลหนองยอง อ าเภอ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ แห่ง 1 160,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งทรายจก ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดั แห่ง 1 745,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกหนองลาด ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ แห่ง 1 210,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวัชา้ง ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ แห่ง 1 647,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าไร่โนนม่วง ต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตอ้งโคกกระแซ ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา แห่ง 1 762,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าบอน ต าบลน า้จ ัน้ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 432,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ แห่ง 1 451,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงสวา่ง ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปรารถนาด ีต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 319,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าแกว้โนนสามคัคี ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 351,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นโคกอดุม ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ แห่ง 1 946,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองพนัทา ต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะแบงหนองสวรรค ์ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่ แห่ง 1 227,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งค า ต าบลวงัชมภู อ าเภอพรเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางวงสุ่มหว้ยเนียม ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกนิยม ต าบลวงัชมภู อ าเภอพรเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนแกว้โพนทอง ต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซ่ แห่ง 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าแวง ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ แห่ง 1 200,000                      



64 / 91

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเตาะเลาะโนนเค็ง ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าสไีค ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึ แห่ง 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกระแชขี้เหลก็นอ้ย ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซ่ แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าไร่ไทยเจริญ ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขง แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้เจริญ ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดั แห่ง 1 103,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเชอืมใต ้ต าบลชยัพร อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดั แห่ง 1 556,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลโซพ่สิยั ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยาว ต าบลชยัพร อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึ แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนสาสวรรค ์ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทรงามโนนภูดนิ ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตะไกโ้นนมนัปลา ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าสวาทท่าลี ่ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบงึของหลงวทิยา ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,090,500                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยเลบ็มอื ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นโคกอดุม ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นนาสงิห ์ต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ แห่ง 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นดงชมภู ต าบลโพธิ์หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนธเนตรวทิยา ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดั แห่ง 1 93,300                        

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 8,723,620                 

งบลงทนุ 8,723,620                 

ครุภณัฑ์ 8,723,620                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 494,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นหว้ยกา้นเหลอืง ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด เครื่อง 1 18,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นโคกกลาง 

ต าบลศรชัมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนากัง้ ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบา้นโคกอดุม ต าบลพรเจริญ อ าเภอ

พรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นทองสาย ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอ

บงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นหนองนาแซง ดอนเจริญ 

ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นนา

ค านาใน ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

โนนวงัเยีย่ม ต าบลโคกก่อง อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นดาลบงับด ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,324,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบะยาวราษฎรนุ์

เคราะห ์ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเลดิสนิ ต าบลค านาด ี

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาตอ้ง ต าบลบงึ

กาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหอค าพทิยาสรรค ์

ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าเชยีงเครือ 

ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนกลัยาณิวฒันา 2 

ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสมสนุกพทิยาคม 

ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนประชานิมติพทิยานุกูล

 ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 124,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนสริิภทัรวทิยา ต าบล

หนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดาลบงับด ต าบลนา

ดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 13,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองนาแซง ดอน

เจริญ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

บา้นหนองหิ้ง ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนประเสริฐ ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคกกระแชขี้เหลก็นอ้ย ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนสมาคมสือ่มวลชน

กฬีาสมคัรเลน่และดารา ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 1 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 554,100                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโสกโพธิ์โสกพอก ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึ

โขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาซาว ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นถ า้เจริญ ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเหลา่ถาวร ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหวัชา้ง ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพร

เจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นหนองหิ้ง ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นไร่โนนส าราญ ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 51 (บา้นโคกกวา้ง) ต าบลโคกกวา้ง 

อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 51 (บา้นโคกกวา้ง) ต าบลโคกกวา้ง 

อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นไร่โนนส าราญ ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นเหลา่ทองหลาง ต าบลเหลา่ทอง อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 51 (บา้นโคกกวา้ง)

 ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบงึของหลงวทิยา ต าบลบงึโขง

หลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองทพิย ์ต าบลเหลา่ทอง

 อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นซ าบอน ต าบลเหลา่ทอง 

อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลโซ ่อ าเภอ

โซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลโซ ่อ าเภอ

โซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นไทรงามโนนภูดนิ ต าบลโซ ่

อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าสวาทท่าลี ่ต าบลโซ ่

อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลโซพ่สิยั ต าบลโซ ่อ าเภอ

โซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเหลา่ทองหลาง ต าบลเหลา่

ทอง อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าส าราญ ต าบลซาง อ าเภอ

เซกา จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนสริิภทัรวทิยา ต าบลหนองยอง 

อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดงเสยีด ต าบลศรีชมภู 

อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,226,520                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโสกบง ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกดุสมิ ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโนนเสถยีร ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลบงึกาฬวศิิษฐอ์  านวยศิลป์ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเซ

กา ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 150 237,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาอ่าง

 ต าบลโพธิ์หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขาม

เป้ีย ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สวา่ง ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนประสาน

มติรวทิยา ต าบลชยัพร อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 40 63,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

เจริญวทิยา ต าบลค านาด ีอ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

สามยอดเทวกลุ ต าบลโป่งเปือย อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ม่วง ต าบลชมุภูพร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแสง

อรุณ ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลบุ่ง

คลา้ ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

นิยม ต าบลวงัชมภู อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

สวรรค ์ต าบลนาสววรรค ์อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนแก่งอาฮง 

ต าบลไคส ีอ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ลกึ ต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 85 134,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เดิ่นท่า ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พรสวรรค ์ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน 

ต าบลศรีชมภู อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ตอ ต าบลนาสวรรค ์อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 51 (บา้นโคกกวา้ง) ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ก าแพงเพชร ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ทราย ต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าไร่

ไทยเจริญ ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

จกิ ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นถ า้

เจริญ ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นหนองยองวทิยา ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

โทน ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าสี

ไค ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแสน

ส าราญ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาขาม ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าศรีชมชืน่ ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนแกว้โนนอนิทรแ์ปลง ต าบลค านาด ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนแก่งอาฮง ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลศรชัมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยเซอืมเหนือ ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าดอกค า ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศรีชมภู ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบวังาม ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนประเสริฐ ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนโนนสา

สวรรค ์ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองจนัทน ์ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

สงิห ์ต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สรา้งค า ต าบลวงัชมภู อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนประสานมติรวทิยา ต าบลชยัพร อ าเภอบงึกาฬ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นก าแพงเพชร ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบงึ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลหนองเขง็ อ าเภอบงึกาฬ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองจกิ ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสามหนอง ต าบลบวัตูม อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลโซพ่สิยั ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนแกว้โพนทอง ต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่สิยั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนหนองสมิโนนสวรรค ์ต าบลโพธิ์หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยไมซ้อด ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยเชอืมใต ้ต าบลชยัพร อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาเจริญวทิยา ต าบลค านาด ีอ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยเซอืมเหนือ ต าบลไคส ีอ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองฮูฝอยลม ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,205,800                 

งบลงทนุ 2,205,800                 

ครุภณัฑ์ 2,205,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 54,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบล

วศิิษฐุ ์อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 2 15,800                        

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

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ ใบ 1 9,800                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบล

วศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 353,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ

 ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบล

วศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืง เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 18,000                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 47,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบล

วศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ ต าบล

วศิิษฐุ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 28,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 439,400                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบวัโคก ต าบลโพธิ์หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

บา้นดอนหญา้นาง ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นค าไผ่ 

ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 45 75,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาซาว

 ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

หญา้นาง ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ค าบอน ต าบลน า้จ ัน้ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 43,000                        

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 75,560,200                

งบลงทนุ 75,560,200                

ครุภณัฑ์ 5,149,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,022,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นนาค าแคน 

ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 50 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนส าราญ-ยางเรียน ต าบลโสกก่าม 

อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสงัวาลยว์ทิย ์1 ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซ่

พสิยั จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาค าแคน ต าบลนาแสง อ าเภอศรี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาค าแคน ต าบลนาแสง 

อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาค าแคน ต าบลนาแสง 

อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 56,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 398,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาค าแคน 

ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนบา้นหนองชยัวาน 

ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนบา้นหนองแก่งทราย 

ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นตาลเดี่ยว 

ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 186,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนเหมอืดแอ่ ต าบลเซกา อ าเภอเซกา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นซอ่มกอก ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเหลา่หนองยาง ต าบล

หนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนปอ ต าบลหนองเขง็ 

อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,542,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าเชยีงเครือ ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหวัแฮต ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโนนยางค า ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

หนองทุ่มวทิยา ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นป่งไฮราษฎรส์ามคัคี ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึ ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนางวัสายปญัญา ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อพนา ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 33 48,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกบริการสนัก าแพง ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสูงสุขสมบูรณ์ ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเดิ่นทุ่ง ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนท่าไร่วทิยา

 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 112 176,960                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัแดง ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

นอ้ยหนองสมิ ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 74 116,920                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศิ

ริพฒัน ์ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

สมบูรณ์ ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

ซาง ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 200 336,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเหลา่คาม ต าบลน า้จ ัน้ อ าเภอเซกา จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาค าแคน ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นใหม่ศรีชมภู ต าบลป่าแฝก 

อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นบะยาวราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบล

หนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโสกก่ามนาตาไก ้ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอนเสยีด ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดงกะพงุหนองนาแซง ต าบลน า้จ ัน้ อ าเภอเซกา จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยผกัขะ ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 160,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,411,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 56,431,800                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นศิริพฒัน ์ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นดอนปอ ต าบลหนองเขง็ อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นโนน

ยางค า ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 3,041,000                    

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

บา้นตาลเดี่ยว ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,892,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโสกก่ามนาตาไก ้ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นโนนเหมอืดแอ่ ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นใหม่สามคัคี ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,892,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นดอนเสยีด ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึ หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นบ่อพนา ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,892,000                    

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

ไร่วทิยา ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นโพธิ์นอ้ยหนองสมิ ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 2,697,000                    
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโนนส าราญ-ยางเรียน 

ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

เหลา่คาม ต าบลน า้จ ัน้ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นซอ่มกอก ต าบลซาง 

อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง 

ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 510,200                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาค าแคน ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นท่า

เชยีงเครือ ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหว้ยผกัขะ ต าบลเซกา 

อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นป่งไฮราษฎรส์ามคัคี 

ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 3,450,000                    

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

เคราะห ์ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนสงัวาลยว์ทิย ์1 ต าบล

ถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 510,200                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,043,600                    

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

ป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนบา้นใหม่ศรีชมภู ต าบล

ป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นหนองแก่งทราย 

ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,165,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเหลา่คามพทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลน า้จ ัน้ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองยองพทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลหนองยอง

 อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 665,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,770,400                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

โนนสูงสุขสมบูรณ์ ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,121,700                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ดงกะพงุหนองนาแซง ต าบลน า้จ ัน้ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,201,900                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโคกบริการสนัก าแพง ต าบลซาง อ าเภอเซกา แห่ง 1 1,242,300                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นเหลา่หนองยาง ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา แห่ง 1 359,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นหนองเดิ่นทุ่ง 

ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 646,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนหนองทุ่มวทิยา ต าบล

หนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 2,279,800                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

บา้นซาง ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,000,800                    
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนเหลา่คามพทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลน า้จ ัน้ 

อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 1,220,100                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้แบบรางว ี(ไม่มฝีาปิด) โรงเรียนหนอง

ยองพทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึ แห่ง 1 697,600                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 48,617,300                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 48,017,100                

งบลงทนุ 48,017,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,017,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบเฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

ศรีวไิลวทิยา ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,395,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนบงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ 

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 4,209,600                    

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

พรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 11,199,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนโซพ่สิยัพทิยาคม  

ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 10,256,100                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนศรีวไิลวทิยา  ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล หลงั 1 8,730,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,643,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีวไิลวทิยา ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองเขง็วทิยาคม ต าบลหนองเขง็ อ าเภอบงึกาฬ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองหิ้งพทิยา ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จงัหวดั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีส าราญวทิยาคม ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชานิมติพทิยานุกูล ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโซพ่สิยัพทิยาคม ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาสวรรคพ์ทิยาคม ต าบลนาสวรรค ์อ าเภอบงึกาฬ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองหวัชา้งวทิยา ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพร แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบงึโขงหลงวทิยาคม ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขง แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพธิ์ทองวทิยานุสรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบงึ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากคาดพทิยาคม ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีชมภูวทิยา ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดั แห่ง 1 411,100                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมสนุกพทิยาคม ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูทอกวทิยา ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนค าพทิยาคม ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจด็สวีทิยาคาร ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดั แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเซกา ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโสกก่ามวทิยา ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าดอกค าวทิยาคม ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบงึโขง แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค ์ต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซ่ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพรเจริญวทิยา ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ แห่ง 1 236,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบุ่งคลา้นคร ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึ แห่ง 1 236,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองหวั

ชา้งวทิยา ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 3,708,500                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,612,000                 

งบลงทนุ 1,612,000                 

ครุภณัฑ์ 1,612,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 324,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 10 324,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ คนั 1 1,288,000                    

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 1,096,500                 

งบลงทนุ 1,096,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,096,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 898,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 387,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 198,500                      
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รายการระดบัที1่: ป้อมยาม ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดับงึกาฬ 

ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 198,500                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 214,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 214,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 214,000                   

งบด าเนินงาน 214,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 214,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 214,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 386,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 386,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 84,000                     

งบด าเนินงาน 84,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 84,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 292,000                   

งบด าเนินงาน 292,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 292,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 292,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 107,796,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 92,837,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 92,837,800                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 7,643,500                 

งบอดุหนุน 7,643,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,643,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 7,643,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,476,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 339,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 664,200                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 701,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 4,462,700                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 85,194,300                

งบอดุหนุน 85,194,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 85,194,300                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 85,194,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 8,380,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,927,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,771,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,980,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 67,135,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 14,958,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 14,958,300                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 14,958,300                

งบลงทนุ 14,958,300                

ครุภณัฑ์ 3,590,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,590,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกวงจรไฟฟ้าและวงจรอเิลก็ทรอนิกสบ์นแผง GID 

ชนิดเซฟตี้  วทิยาลยัการอาชพีเซกา ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 2,490,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบก าลงัอดัคอนกรีตขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2,000 

KN  วทิยาลยัเทคนิคบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เขยีนแบบพรอ้มเกา้อี้  วทิยาลยัเทคนิคบงึกาฬ ต าบล

วศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตวั 40 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,368,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,368,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร  วทิยาลยัการอาชพีเซกา ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 11,368,300                   

กระทรวงสาธารณสขุ 41,007,900                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 40,930,400                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 34,542,800                

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 34,542,800                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 34,542,800                

งบลงทนุ 34,542,800                

ครุภณัฑ์ 12,230,000                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 ปอนด ์โรงพยาบาล

ปากคาด ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 250,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 9,745,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกส๊พรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดมยาสลบ 

โรงพยาบาลเซกา ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ก าลงัไม่

นอ้ยกวา่ 15 kw โรงพยาบาลบงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแปลงสญัญาณภาพ เอกซเรย ์เป็นดจิติอล ชนิด 1 

loader ไม่รองรบัเมมโมแกรม โรงพยาบาลโซพ่สิยั ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั เครื่อง 1 2,355,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อไฟฟ้า อตัโนมตัิ ขนาด 40 ลติร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซาง ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัเลก็ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 60000 ลกัซ ์ชนิดติด

ผนงั โรงพยาบาลโซพ่สิยั ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ชดุ 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัอตัโนมตัิชนิดต ัง้โตะ๊ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นตอ้ง ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 25,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นละอองฝอย ULV โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลศรีส าราญ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นละอองฝอย ULV โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหวัชา้ง ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นละอองฝอย ULV โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลป่าแฝก ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 75,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,235,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 400 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลบงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 2,235,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,312,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,434,600                   

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโนนสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดงบงั ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าสะอาด ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลถ า้เจริญ ต าบลถ า้เจริญ อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองยอง ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดอนหญา้นาง ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโป่งเปือย ต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลศรีชมภู ต าบลศรีชมภู อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองหวัชา้ง ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาดง ต าบลนา

ดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 2,983,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,894,800                    

รายการระดบัที1่: โรงซอ่มบ ารุง-พสัดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลเซกา ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดั หลงั 1 8,234,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบแปลงไฟฟ้า หมอ้แปลง 30 KVA โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาแสง ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 220,000                      
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รายการระดบัที1่: ระบบแปลงไฟฟ้า หมอ้แปลง 30 KVA โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหอค า ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบแปลงไฟฟ้า หมอ้แปลง 30 KVA โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลค านาด ีต าบลค านาด ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ รายการ 1 220,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,308,000                 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 2,308,000                 

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,308,000                 

งบด าเนินงาน 1,288,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 362,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 800,000                      

งบลงทนุ 1,020,000                 

ครุภณัฑ์ 1,020,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบงึกาฬ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอน

หญา้นาง ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก

กวา้ง  ต าบลโคกกวา้ง  อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,079,600                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 4,079,600                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 4,079,600                 

งบลงทนุ 4,079,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,079,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,579,600                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเซกา ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,210,100                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,159,400                    

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

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอพรเจริญ ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถ ยาว 20 เมตร กวา้ง 11.20 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 240 ตารางเมตร จอดรถได ้8 คนั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบงึโขง

หลง ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ หลงั 1 500,000                      

กรมควบคุมโรค 74,500                     
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 74,500                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 74,500                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 74,500                     

งบลงทนุ 74,500                     

ครุภณัฑ์ 74,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 70,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนบงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 1 4,500                         

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 3,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,000                      

ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 3,000                      

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 3,000                      

งบลงทนุ 3,000                      

ครุภณัฑ์ 3,000                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,000                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งปฏบิตัิการ ด่านอาหารและยาบงึกาฬ     อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ตวั 2 3,000                         

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 6,968,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 6,555,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,555,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 6,355,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 6,355,000                 

งบอดุหนุน 6,355,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,355,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้ศรีวไิลยว์นาราม ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามคัคีธรรม ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประชาสามคัคีธรรม ต าบลหนองเลงิ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่พฒันาภบิาล ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนสวรรค ์ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอมัพวนัโคกก่อง ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีรตันาราม ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมงคลพฒันา ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีอบุล ต าบลเหลา่ทอง อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสะอาด ต าบลโซ ่อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปิยวาส ต าบลบวัตูม อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธรรมรกัขติ ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจอมศรี ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าสม้โฮงพฒันาราม ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนจ าปาทอง ต าบลโพธิ์หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธรรมชาติการาม ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสะอาด ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรุ่งอรุณศิริสวา่ง ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัติราษฎโ์พนทอง ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าชยัเจริญ ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสะอาด ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าวเิวกธรรมคุณ ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสงา่ ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสงสวา่งภูม ิต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุทธาวลิยั ต าบลวงัชมภู อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าดอนแกว้ ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสามคัคีธรรม ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจอมศรี ต าบลนาสงิห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่:  เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่ากดุไผ่ ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ วดั 1 133,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัเวฬวุนัวทิยา ต าบลชมุภูพร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 413,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 413,000                   

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 413,000                   

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 413,000                   

งบลงทนุ 413,000                   

ครุภณัฑ์ 413,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นไทยเสรี ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ หอ้ง 1 413,000                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 33,601,600                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 110,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 110,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 110,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 110,400                   

งบอดุหนุน 110,400                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 110,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดับงึกาฬ ต าบลวศิิษฐ ์

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดับงึกาฬ   ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ ชดุ 1 24,800                        

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 าจงัหวดับงึกาฬ  ต าบลวศิิษฐ ์อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 33,491,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 33,491,200                

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 33,491,200                

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 33,491,200                

งบรายจ่ายอื่น 33,491,200                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร สตจ. บงึกาฬ พรอ้มบา้นพกัและ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 33,491,200                   

รฐัวิสาหกจิ 1,216,700                 

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,048,700                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,048,700                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 1,048,700                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 640,000                   

งบอดุหนุน 640,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 640,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 200 640,000                      

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 408,700                   

งบอดุหนุน 408,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 408,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดับงึกาฬ ไร่ 100 408,700                      

การประปาส่วนภูมภิาค 168,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 168,000                   

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 168,000                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 168,000                   

งบลงทนุ 168,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 168,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 168,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นท่าโพธิ์ หมู่ 6 ต าบล

บงึกาฬ อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 168,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 290,683,000               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 92,086,100                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 92,086,100                

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการผลติ การตลาด โดยใชภู้มปิญัญา

ทอ้งถิน่ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 88,000,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่อ านวยความสะดวกการคา้สู่สากล 88,000,000                

งบลงทนุ 88,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 88,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยก ทล.2026 – 

วดัถ า้แสงธรรมภูลงักา อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง 0.900 สายทาง 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 83,000,000                   

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง

หมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน หว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั (รวมทาง

แยกทางหลวงหมายเลข 222) ระหวา่ง กม.135+049 - กม.135+449 อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง 0.400 กโิลเมตร สายทาง 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: เสริมผวิทางแอสฟลัตค์อนกรีต สายริมโขงบงึกาฬ อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร สายทาง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตค์อนกรีต สายแยก ทล.2095 –

 บา้นนาขาม  อ าเภอโซพ่ชิยัและอ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง สายทาง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตค์อนกรีต สายแยก ทล.212 - 

ริมโขง ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง 3.000 สายทาง 1 16,000,000                   

โครงการการพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื 4,086,100                 

ส่งเสริม สนบัสนุน ประชาสมัพนัธ ์ท าการตลาดทอ่งเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัโดยใช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรม 4,086,100                 

งบด าเนินงาน 4,086,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,086,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 923,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 204,200                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 718,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 3 2,763,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารและจดัเลี้ยงกจิกรรมจกัรยานเพือ่

ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิกลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครัง้ 3 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าของที่ระลกึกจิกรรมจกัรยานเพือ่

ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิกลุม่จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครัง้ 3 600,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถใชใ้นงานการส่งเสริมการตลาดการ

ท่องเที่ยวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กจิกรรมการท่องเที่ยวแบบ ครัง้ 3 270,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการแสดงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กจิกรรมการท่องเที่ยวแบบ Fam ครัง้ 3 450,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งจดัเลี้ยงอาหารเยน็ 5 วนั การส่งเสริมการตลาดการ

ท่องเที่ยวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กจิกรรมการท่องเที่ยวแบบ ครัง้ 3 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหารกลางวนัพรอ้มเบรคการส่งเสริม

การตลาดการท่องเที่ยวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กจิกรรมการ

ท่องเที่ยวแบบ Fam Tirip ครัง้ 3 243,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

จงัหวดับงึกาฬ 198,596,900              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 198,596,900              

การพฒันาดา้นสงัคม 9,000,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 3,200,000                 

เพิม่ศกัยภาพในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม และพลงังานอยา่ง

ย ัง่ยนืและมส่ีวนร่วม 3,200,000                 

งบด าเนินงาน 976,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 976,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 976,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 976,000                      

งบลงทนุ 2,224,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,224,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,224,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดับงึกาฬ กโิลเมตร 100 500,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมก้นิได ้จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 300000 837,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีาทางเศรษฐกจิ จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 200000 558,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดับงึกาฬ กลา้ 100000 279,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย (ปลูกป่า 3 อยา่ง ประโยชน ์4 อยา่ง) ไร่ 10 50,000                        

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 45,158,100                

ซอ่มสรา้งถนนเพือ่รองรบัการคา้ชายแดน 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตค์อนกรีต สาย บก.3008 แยก 

ทล.212 - ทต.บุ่งคลา้ อ าเภอบุ่งคลา้ จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง 3.500 สายทาง 1 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตค์อนกรีต สาย บก.3010 แยก 

ทล.212 - บา้นหนองมมุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง 3.500 สายทาง 1 15,000,000                   

จดัประชมุพบปะ เยีย่มเยอืนระหวา่งภาครฐัและเอกชนชายแดนอยา่งต่อเน่ืองเพือ่

สรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันากรอบความร่วมมอื 1,410,000                 

งบด าเนินงาน 1,410,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 550,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าของที่ระลกึ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 200,000                      

ปรบัปรุงถนนเพือ่การคา้ชายแดน 8,200,000                 

งบลงทนุ 8,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,200,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการคา้ชายแดน ทางหลวง

หมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอนหว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั กม.137 + 

270 - กม.137 + 795 ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ สายทาง 1 8,200,000                    

พฒันาศกัยภาพดา้นการคา้การลงทนุกา้วสู่ Thailand 4.0 4,461,100                 

งบด าเนินงาน 4,461,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,461,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 18,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 18,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,443,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบริการ 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้/เจรจาจบัคู่ 0 4,407,000                    

จดัแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑ ์OTOP ภายในจงัหวดั ต่างจงัหวดั และประเทศ

เพือ่นบา้น 1,087,000                 

งบด าเนินงาน 1,087,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,087,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 195,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 102,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 33,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 882,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 142,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดงบนเวที 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธส์ปอตโฆษณา 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,400                         

การพฒันาดา้นเกษตร 109,022,400              
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ปรบัปรุงพฒันาแหลง่น า้ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 9,744,800                 

งบลงทนุ 9,744,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,744,800                    

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 3,318,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยหนิลาด หมู่ที่ 16 ต าบลบงึโขงหลง

 อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร สนัฝายสูง 1.50 

เมตร ผนงัฝายสูง 3.00 เมตร แห่ง 1 725,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยหนองซอด บา้นโนนสวา่ง หมู่ที่ 7

 ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ขนาดสนัฝายสูง 1.00 เมตร 

ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร กวา้ง 10.00 เมตร แห่ง 1 544,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หนองกดุขี้เขยีว บา้นหนองบวัเงนิ หมู่ที่

 6 ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ขนาดสนัฝายสูง 2.00 

เมตร ผนงัขา้งสูง 3.00 เมตร กวา้ง 12.00 เมตร แห่ง 1 736,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยหนองแสง บา้นหนองจกิ หมู่ที่ 4

 ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ขนาด สนัฝายสูง 1.50 เมตร

 ผนงัขา้งสูง 3.00 เมตร กวา้ง 15.00 เมตร แห่ง 1 769,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยทราย บา้นหนองจกิ หมู่ที่ 4 

ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ขนาดสนัฝายสูง 1.00 เมตร 

ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร กวา้ง 10.00 เมตร แห่ง 1 544,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 6,426,800                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยหนองโปร่ง บา้นเหลา่ทอง หมู่ที่ 4 ต าบลเหลา่

ทอง อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 16,500 แห่ง 1 597,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยโป้งตอนบนและตอนลา่ง บา้นเหลา่ทอง หมู่ที่ 

4 ต าบลเหลา่ทอง อ าเภอโซพ่สิยั จงัหวดับงึกาฬ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

18,750 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 957,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนา้ฝายหว้ยใหญ่ บา้นชยัพร หมู่ที่ 12 ต าบลโนน

ศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,000 แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองกวางโตน บา้นศรีวไิล หมู่ที่ 5 ต าบลนากัง้ 

อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 36,300 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยกา้นเหลอืง บา้นหว้ยกา้นเหลอืงนอ้ยและ

บา้นหว้ยกา้นเหลอืง หมู่ที่ 11 - 12 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดั

บงึกาฬ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 21,600 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 722,800                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยตงัโก บา้นค าสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบงึโขง

หลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 33,000 แห่ง 1 1,150,000                    

ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงขา่ยถนนเพือ่การขนส่งยางพาราจากแหลง่ผลติ 81,644,000                

งบลงทนุ 81,644,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 81,644,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 38,151,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย บก.4044 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2026 - บา้นป่าแฝก อ าเภอเซกา,พรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ  

ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร สายทาง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย บก.3040 แยกทาง

หลวงหมายเลข 222 - บา้นโคกโขง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง สายทาง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย บก.4045 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2026 - บา้นซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง 3.000 สายทาง 1 9,100,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยหลงัวดัโชติรสธรร

มากร บา้นบงึสวรรค ์ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่

คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,800 ตารางเมตร สายทาง 1 977,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายสีแ่ยกถงึโรงเรียน

บา้นหนองเดิ่นทุ่ง หมู่ที่ 3 บา้นหนองเดิ่นทุ่ง ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคลา้ 

จงัหวดับงึกาฬ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอ้มลูกรงัไหลท่าง 0.50 เมตร สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองหิ้ง - 

บา้นศรีอ านวยพร หมู่ที่ 2 บา้นหนองหิ้ง ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา 

จงัหวดับงึกาฬ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่ สายทาง 1 737,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเลีย่งหมู่บา้น บา้นศรี

รุ่งเรือง หมู่ที่ 13 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ขนาดกวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,966,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโนนชยัศรี หมู่ที่ 4 

ต าบลโนนศิลา - บา้นดาลบงับด หมู่ที่ 7 ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด 

จงัหวดับงึกาฬ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,898,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นบะยาว หมู่ที่ 8 

ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว

 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 815,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นชยัพร หมู่ที่ 12  

ต าบลโนนศิลา - บา้นโนนยาง หมู่ที่ 10 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด 

จงัหวดับงึกาฬ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,898,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหลก็ล  าหว้ยทราย บา้น

สนัทรายงาม หมู่ที่ 8 ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ขนาด 

3.60 x 3.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร จ านวน 3 ช่อง แห่ง 1 1,260,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 43,493,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทาง AC สาย บก.5033 แยก ทช.บก.4001 –

 บา้นชมภูทอง (นาเจริญ) อ าเภอโซพ่สิยั,เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 

ระยะทาง 2.820 กโิลเมตร สายทาง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทาง AC สาย บก.3025 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นทองสาย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง สายทาง 1 9,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทาง AC สาย บก.3027 แยกทางหลวง

หมายเลข 222 - บา้นชมภูทอง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง สายทาง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทาง AC สาย แยกทางหลวงหมายเลข 2026

 - บา้นโชคอ านวย อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร สายทาง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางบา้นหนองบ่อ เสน้ทางเชือ่มระหวา่ง

บา้นดอนใหญ่ หมู่ที่ 6 - บา้นหนองบ่อ หมู่ที่ 2 ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่ง

คลา้ จงัหวดับงึกาฬ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 438.00 เมตร หนา 0.04 สายทาง 1 924,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลูกรงัเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้ทาง

บา้นพรมงคล - วดัป่ากดุปลาแดก หมู่ที่ 5 บา้นพรสวรรค ์ต าบลชมุภูพร 

อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร หนา สายทาง 1 1,211,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลูกรงัเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้ทาง

บา้นหว้ยลกึอนิทรนิมติร - อ่างเกบ็น า้หว้ยลกึสนัติสุข หมู่ที่ 10 บา้นหว้ยลกึ

อนิทรนิมติร ต าบลชมุภูพร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 521,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลูกรงัเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้ทาง

บา้นโคกส าราญรุ่งเรือง - บา้นอู่ค า หมู่ที่ 13 บา้นโคกส าราญรุ่งเรือง ต าบล

ชมุภูพร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.000 

กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00 - 0.50 เมตร สายทาง 1 1,737,000                    

พฒันาระบบตลาดสนิคา้เกษตร 12,000,000                

งบด าเนินงาน 12,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานวนัยางพารา (Expro) 0 12,000,000                   

ส่งเสริมการผลติขา้วคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่ 3,695,900                 

งบด าเนินงาน 3,695,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,695,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 86,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 565,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 565,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,044,000                    

ปลูกพชืแซมเพือ่สรา้งรายได ้ 1,270,900                 

งบด าเนินงาน 1,270,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,270,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 32,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 753,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 22,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบริการ 0 126,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 4,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงเรียนรู ้ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 305,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 305,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 90,000                        

ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพยีนขาวเพือ่การแปรรูปผลติภณัฑป์ลาสม้ 255,200                   

งบด าเนินงาน 255,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 255,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 16,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 70,400                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 70,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 38,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 48,000                        ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเลี้ยงไก่งวงส าหรบัเกษตรกรรายยอ่ยในพื้นทีจ่งัหวดับงึ

กาฬ 411,600                   

งบด าเนินงาน 411,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 411,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 10,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 24,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,400                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 30,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 286,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 24,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 32,216,400                

ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 17,124,200                

งบด าเนินงาน 17,124,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,124,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,688,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบริการ 0 24,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานหนาว

ดดี ีที่บงึกาฬ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวนั

สถาปนาจงัหวดับงึกาฬ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน

ประเพณีบุญผะเหวดเทศนม์หาชาติจงัหวดับงึกาฬ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานถนน

ขา้วเม่า บงึกาฬ สงกรานตม์่วนซืน่ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแขง่ขนั

เรือยาวประเพณีไทย ลาว และเวยีดนาม ชงิถว้ยพระราชทาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

Buengkan Road Show and Consumer Fair 0 1,624,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจกัรยาน 

Tour Of Buengkan 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าทุ่นเรือ และเรือลากจูง 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 95,900                        

ปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานของแหลง่ทอ่งเทีย่ว (ถนน ป้าย สภาพอาคาร) 14,232,000                

งบลงทนุ 14,232,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,232,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,350,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยวทางหลวง

หมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอนพรเจริญ-โซพ่สิยั ระหวา่ง กม. 2 +

 250 - กม. 10 + 427 (เป็นช่วงๆ) ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ 

จงัหวดับงึกาฬ ระยะทาง 3.257 กโิลเมตร สายทาง 1 13,350,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 882,000                      

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวน า้ตกตาดวมิานทพิย ์ต าบลโพธิ์

หมากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ แห่ง 1 882,000                      

พฒันาแหลง่ขอ้มลูและ Tourist Center ส าหรบัชมุชน 860,200                   

งบด าเนินงาน 860,200                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02500000 จงัหวดับงึกาฬ

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 860,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 173,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 520,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าพรอ้มติดต ัง้ป้ายประวตัิแหลง่

ท่องเที่ยวจงัหวดับงึกาฬ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าพรอ้มติดต ัง้ป้ายแผนที่ท่องเที่ยวชมุชน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าพรอ้มติดต ัง้ป้ายกลุม่ภูมปิญัญา 0 20,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการงานบุญขา้วจี่ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการประเพณีแห่น า้จ ัน้ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัขบวนแห่น า้จ ัน้ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพธิบีวงสรวง 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบจดัท าวดิทีศันป์ระชาสมัพนัธช์มุชน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยรูป 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 64,500                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 64,500                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 40,700                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 40,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 4,500                         


