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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 2,642,534,854            

จงัหวดัล ำพูน 2,642,534,854            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 5,104,800                 

กรมประชาสมัพนัธ์ 4,900,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 4,900,000                 

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 4,900,000                 

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 4,900,000                 

งบลงทนุ 4,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัราชการ สถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่ง

ประเทศไทย ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 4,900,000                    

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 10,798,900                

กองบญัชาการกองทพัไทย 10,798,900                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 10,798,900                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 10,798,900                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 10,798,900                

งบลงทนุ 10,798,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,798,900                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,798,900                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ กม. 11.2 4,028,200                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ กม. 3.4 896,000                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ กม. 5.6 1,443,500                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางล าลองเป็นทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลศรี

วชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน กม. 8.1 4,431,200                    

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 5,592,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 5,592,900                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 5,592,900                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 5,592,900                 

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 5,592,900                 

งบรายจ่ายอื่น 5,592,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการพฒันาเรื่องเลา่ (Story 

telling) ของเมอืงท่องเที่ยวลา้นนา เชยีงใหม่ เชยีงราย ล  าพูน ล  าปางและ

พะเยา เพือ่ยกระดบัวฒันธรรมสู่การจดัการท่องเที่ยว จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 5,592,900                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 5,235,800                 

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

01510000 จงัหวดัล าพูน
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ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,429,700                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 377,400                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 377,400                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 377,400                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 377,400                   

งบลงทนุ 377,400                   

ครุภณัฑ์ 212,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัล  าพูน    ต าบลบา้นกลาง

 อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูง

จงัหวดัล  าพูน    ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 77,700                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ  180 

น้ิว ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัล  าพูน    ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัล  าพูน    ต าบลบา้น

กลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 42,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 164,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 164,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัเจา้หนา้ที่ ศูนยพ์ฒันาราษฎรบน

พื้นที่สูงจงัหวดัล  าพูน   ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 164,700                      

กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 3,328,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 3,328,700                 

ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุม้ครองและ

พทิกัษส์ทิธิ 3,328,700                 

บริหารจดัการและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการ 3,328,700                 

งบลงทนุ 3,328,700                 

ครุภณัฑ์ 1,628,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 838,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 10 470,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ 

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 40 94,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั ขนาด 16 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเงนิสด ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ เบาะหนงั PVC ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน

 ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 3 10,500                        

รายการระดบัที1่: ตูก้ระจกโชวผ์ลติภณัฑ ์(หนา้โลง่) ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน

 ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรแ์คชเชยีร ์ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 1 - 2 ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 11 38,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 3 - 6 ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 7 - 9 ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 26,600                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

เฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตวั 20 40,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 567,700                      
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รายการระดบัที1่: เตาแกส๊หวัเร่ง แบบขาต ัง้เดี่ยว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เตา 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

เฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เตา 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อาหารพรอ้มเกา้อี้สแตนเลส ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน

 ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 40 254,000                      

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

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีิ

นาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ฝากระจกโคง้ ขนาด 7.0 คิว ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ 

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 1 11,500                        

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้หอ้ง กวา้ง 1 เมตร ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 15,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องชงกาแฟ 2 หวั ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 79,900                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เคก้ เคานเ์ตอรตู์แ้ช่กระจก 1 ชัน้ ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ 

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 31,900                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวด์าวนไ์ลท ์ช ัน้ปรบัระดบัไดด้า้นหลงัเป็นกระจกเงา 

ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรม

ราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 1 13,900                        

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอร ์พรอ้มซงิคน์ า้ ซงิคล์า้งจาน 2 หลมุมทีี่พกัแบบ

มตูีต่้อบน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 

พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องบดกาแฟ ออกแบบคลา้ยฟนับดสมดุลกบัรอบการ

หมนุของมอเตอรโ์ถเมลด็สามารถบรรจไุดถ้งึ 2 กก. สวติซแ์บบปิด - เปิด

แบบแมนนวล หรือต ัง้เวลา ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิ

พระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอ เครื่อง 1 16,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เสื้อผา้ 2 บาน ลิ้นชกัใน ขนาด 1.20 x 1.80 เมตร 

ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรม

ราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็แบบต่อท่อ ขนาด 6 กอ๊ก ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ 

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 45,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 92,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ  จงัหวดัล  าพูน  

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 4 92,800                        
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ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 

พรรษา บรมราชนีินาถ จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 109,600                      

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ  จงัหวดัล  าพูน  

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน คนั 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บไอน า้ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิ

พระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ  จงัหวดัล  าพูน  ต าบลตน้ธง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 2 8,900                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้นวดเทา้เบาะท าจากหนงั ปรบัระดบัได ้ศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ  

จงัหวดัล  าพูน  ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตวั 2 7,200                         

รายการระดบัที1่: เบาะฟองน า้ หนาหุม้ดว้ย PVC กนัน า้ได ้ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ  

จงัหวดัล  าพูน  ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน อนั 3 6,000                         

รายการระดบัที1่: ไดรเ์ป่าผม 1900 watts มอเตอรก์ าลงัสูง 69 Cubic 

meters/ hour ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 

72 พรรษา บรมราชนีินาถ  จงัหวดัล  าพูน  ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน เครื่อง 5 7,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,700,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเชือ่มระหวา่งอาคาร 3 ชัน้ กบั อาคารเกบ็

เอกสาร ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 

พรรษา บรมราชนีินาถ  จงัหวดัล  าพูน  ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน งาน 1 200,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการโรงแรม ศูนยเ์รียนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ  

จงัหวดัล  าพูน  ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการอาหาร ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา บรมราชนีินาถ  

จงัหวดัล  าพูน  ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน งาน 1 500,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 100,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 100,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 100,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร  ระบบดจิติอล  (ขาว - ด า) ความเร็ว 

20 แผ่นต่อนาท ีบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัล  าพูน ต าบลบา้นกลาง  

อ าเภอเมอืงล  าพูน  จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 100,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 219,759,900               

กรมชลประทาน 165,637,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 30,349,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 25,080,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 25,080,000                
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งบลงทนุ 25,080,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,080,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 21,700,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายทุ่งหวัชา้ง อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ล  าเหมอืงทุ่งป่าออ้ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,380,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่ตีบ ต าบลมะเขอืแจ ้

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 380,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายดอยพนัวา ต าบลบา้นปวง 

อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมล าหว้ยแม่ป่าขา่ ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา 

จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัล  าพูน ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืง

ล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 1,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 5,269,000                 

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 5,269,000                 

งบลงทนุ 5,269,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,269,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,269,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสนัอ่างเกบ็น า้แม่ธ ิต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดั

ล  าพูน ระยะทาง 0.355 กม. รายการ 0 1,662,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสนัอ่างเกบ็น า้แม่เมย ต าบลทาขมุเงนิ อ าเภอแม่ทา 

จงัหวดัล  าพูน ระยะทาง 0.744 กม. รายการ 0 3,607,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 130,810,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 62,810,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 62,810,000                

งบลงทนุ 62,810,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,810,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 46,810,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายมหาโชค ระยะ 3 ต าบลป่าสกั 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ต าบลป่าซาง ต าบลป่าซาง 

อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 23,810,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายพรอ้มอาคารประกอบและหนิก่อหนา้-

ทา้ยคลองส่งน า้สายซอย 1L-1R-7R-LMC กม.1+700  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่า คลองซอย 11R-LMC กม.

6+900  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลบา้นธ ิ

อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้ คลองซอย 2R-14R-LMC กม.

0+764  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลมะเขอืแจ ้

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 650,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 1L-5R-LMC กม.1+500

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอ

บา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้ คลองซอย 

1R-1L-1R-14R-LMC กม.1+400  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวง

อดุมธารา ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายพรอ้มอาคารประกอบและหนิก่อหนา้-ทา้ย

เหมอืงร่องควาย กม.2+800  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุม

ธารา ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้ คลองซอย 

2R-1L-1R-14R-LMC จ านวน 3 แห่งกม.0+005, กม.0+620 และ กม.

1+080  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลมะเขอืแจ ้ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายพรอ้มอาคารประกอบและหนิก่อหนา้-

ทา้ยคลองส่งน า้สายซอย 1L-1R-7R-LMC กม.1+500  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้เหมอืงลกึ กม.9+300  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวงอดุมธารา ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้ คลองซอย 2R-1R-16R-LMC 

จ านวน 2 แห่งกม.2+635 และ กม.4+140  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

แม่กวงอดุมธารา ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้ คลองซอย 

2L-1R-1R-16R-LMC กม.1+700  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่กวง

อดุมธารา ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานล าพูน ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมล าเหมอืงลกึ  โครงการชลประทานล าพูน 

ต าบลอโุมงค ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพื้นทา้ยอาคารสะพานอดัน า้ที4่ ฝายแม่ปิงเก่า 

 โครงการชลประทานล าพูน ต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั รายการ 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่สาน  โครงการ

ชลประทานล าพูน ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 480,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตฝายโป่ง ระยะ 2 อ่างเกบ็น า้แม่ธิ

  โครงการชลประทานล าพูน ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตเหมอืงไมแ้ดง ระยะ 2 อ่างเกบ็

น า้แม่ธ ิ โครงการชลประทานล าพูน ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่ฝายเหมอืง

ด ัง้  โครงการชลประทานล าพูน ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ยฝาย

หนองสลกี  โครงการชลประทานล าพูน ต าบลท่าตุม้ อ าเภอป่าซาง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายฝ่ายส่งน า้ที่ 2  

โครงการชลประทานล าพูน ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนล าเหมอืงฮ่องนอ้ยจา ฝายแม่ปิง

เก่า  โครงการชลประทานล าพูน ต าบลริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ล  าเหมอืงแกลบกอ้ง ฝายแม่ปิงเก่า

  โครงการชลประทานล าพูน ต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้ ล  าเหมอืงแกลบกอ้ง ฝายแม่ปิง

เก่า  โครงการชลประทานล าพูน ต าบลริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ล  าเหมอืงไมแ้ดง ฝายแม่ปิงเก่า  

โครงการชลประทานล าพูน ต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 600,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ล  าเหมอืงขี้เลอืด ฝายแม่ปิงเก่า  

โครงการชลประทานล าพูน ต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมติดตงัชดุเกยีรม์อเตอรพ์รอ้มหลงัคาและราว

กนัตกปตร.ปลายเหมอืงฝายแม่ปิงเก่า  โครงการชลประทานล าพูน ต าบล

ริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมติดต ัง้เกยีรม์อเตอรพ์รอ้มหลงัคาและราวกนั

ตกปตร.ปากคลองสายใหญ่ฝายหนองสลกี  โครงการชลประทานล าพูน 

ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้แม่

เมย (เพิม่ประสทิธภิาพเกบ็กกัน า้)  โครงการชลประทานล าพูน ต าบลทา

ขมุเงนิ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้เหมอืงแกลบกอ้ง ระยะ 6 ต าบลริมปิง

 อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้เหมอืงลกึ ระยะ 2 ต าบลหนองชา้งคืน

 อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 8,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 53,000,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 53,000,000                

งบลงทนุ 53,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 53,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายทุ่งโปร่งพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลทาขมุเงนิ อ าเภอ

แม่ทา จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้ บา้นหนองสูน3

 ต าบลหนองปลาสวาย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 18,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 15,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารทิ้งน า้พรอ้มระบบระบายน า้โครงการฝายหนองสลกี

 ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน 0 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,478,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 4,478,000                 

การจดัการงานชลประทาน 4,478,000                 

งบลงทนุ 4,478,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,478,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,478,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 4,478,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานล าพูน ต าบลศรี

บวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 2,835,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ โครงการชลประทานล าพูน 

ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 843,000                      
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รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานล าพูน ต าบลศรี

บวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน รายการ 0 800,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ล าพูน ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 1,182,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,182,900                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 1,182,900                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 1,182,900                 

งบลงทนุ 1,182,900                 

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ขาวด า ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 9,000                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ต าบลเวยีงยอง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 12,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,161,900                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,161,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบกรองน า้บ่อบาดาล  ต าบลป่าสกั อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ระบบ 1 1,161,900                    

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 าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน 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 าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 16,000                        
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กรมพฒันาทีด่นิ 45,898,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,200,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,200,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัล  าพูน ไร่ 600 1,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 21,964,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 21,964,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 20,179,000                

งบลงทนุ 20,179,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,179,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,179,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัล  าพูน กลา้ 3600000 5,940,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัล  าพูน กลา้ 1100000 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 8500 8,617,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดัล  าพูน ไร่ 600 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัล  าพูน ไร่ 300 1,200,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 1,785,000                 

งบลงทนุ 1,785,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,785,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,785,000                    

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัล  าพูน ไร่ 150 255,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบการจดัการที่ดนิบนพื้นที่สูง (พื้นที่โลง่เตียน) ไร่ 300 1,530,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 4,887,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,887,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,887,000                 

งบลงทนุ 4,887,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,887,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,887,000                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัล  าพูน ไร่ 900 4,887,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 17,847,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,068,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,068,000                 

งบลงทนุ 1,068,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,068,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,068,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน บ่อ 3 53,400                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองปลาสะวาย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทาแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่ยาว อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองชา้งคืน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหมอืงจี้ อ  าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน บ่อ 8 142,400                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 16,779,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 16,779,000                

งบลงทนุ 16,779,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,779,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 16,779,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้พรอ้มขดุลอกคลอง บา้นจ าขี้มด หมู่ 2 ต าบล

ศรีบวับาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ คสล. บา้นดอนแกว้ หมู่ 11 ต าบลศรีบวับาน 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 5,129,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นกลาง หมู่ 10 ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดั แห่ง 1 3,850,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 4,644,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,644,300                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 4,644,300                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 4,644,300                 

งบลงทนุ 4,644,300                 

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

ล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,611,900                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เวยีงหนองลอ่ง ต าบลหนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานเกษตรอ าเภอทุ่งหวั

ชา้ง ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 200,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 123,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ ส านกังานเกษตรอ าเภอลี้ ต าบลลี้ อ  าเภอลี้

 จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 123,900                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,373,700                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 819,700                   

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 819,700                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 819,700                   

งบอดุหนุน 819,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 819,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จ ากดั ต าบล

ป่าซาง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ในการก่อสรา้งอาคารรวบรวมผลผลติ 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 616 ตารางเมตร แห่ง 1 819,700                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 554,000                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 554,000                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์ขนาด 105 ตรม. ส านกังาน

สหกรณ์จงัหวดัล  าพูน ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 2 500,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 54,000                     

งบลงทนุ 54,000                     

ครุภณัฑ์ 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล  าพูน ต าบลเวยีงยอง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล  าพูน ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั ชดุ 2 32,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 139,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 139,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 139,000                   

บริหารจดัการ 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 16,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัล  าพูน ต าบล

เวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตวั 10 16,000                        

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัล  าพูน ต าบลเวยีงยอง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัล  าพูน  ต าบลเวยีงยอง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัล  าพูน  ต าบล

เวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัล  าพูน  ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัล  าพูน  ต าบล

เวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัล  าพูน  ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนำคม 646,835,500               

กรมการขนส่งทางบก 4,237,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,696,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 2,696,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 400,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอลี้ ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 2,296,000                 

งบลงทนุ 2,296,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,296,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,296,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัล  าพูน สาขาอ าเภอบา้น

โฮ่ง ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงักวดัล  าพูน แห่ง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัล  าพูน สาขาอ าเภอลี้ 

ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,456,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,541,600                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

งบลงทนุ 1,541,600                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,541,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,541,600                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัล  าพูน ต าบลบา้น

กลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,541,600                    

กรมทางหลวง 396,083,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 133,000,000              

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 27,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 27,000,000                

งบลงทนุ 27,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขนุตาน - อโุมงค ์จ.ล าพูน กม. 4.5 27,000,000                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 106,000,000              

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 106,000,000              

งบลงทนุ 106,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 106,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายดอยติ - ล าพูน จ.ล าพูน แห่ง 1 106,000,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 65,000,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 65,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 65,000,000                

งบลงทนุ 65,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 65,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หว้ยหญา้ไซ - ลี้ 

ตอน 1 จ.ล าพูน แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หว้ยหญา้ไซ - ลี้ 

ตอน 2 จ.ล าพูน แห่ง 1 50,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 177,512,500              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 3,090,500                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 3,090,500                 

งบลงทนุ 3,090,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,090,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงแม่ทา  แขวงทางหลวงล าพูน จ.ล าพูน หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงแม่ทา แขวงทางหลวง

ล าพูน จ.ล าพูน หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 139,300,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 138,100,000              

งบลงทนุ 138,100,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 138,100,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 138,100,000                 
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รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงล าพูน กม. 553 39,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน รอ้งธาร - ม่วงโตน ตอน 1 แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน รอ้งธาร - ม่วงโตน ตอน 3 แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง จ.ล าพูน แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน รอ้งธาร - ม่วงโตน ตอน 2 แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ตอน 2  จ. แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หว้ยหญา้ไซ - ลี้  จ.ล าพูน แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน สะปุ๋ ง - บา้นเรือน จ.ล าพูน แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้ - แม่บอน จ.ล าพูน แห่ง 1 16,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัล  าพูน (ขาออก) จ. แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ล  าพูน (ขาออก) จ.ล าพูน แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 35,122,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 35,122,000                

งบลงทนุ 35,122,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,122,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 35,122,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจกัร ตอน 

1 จ. ล าพูน แห่ง 1 1,596,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ตอน 1 จ. แห่ง 1 4,186,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ตอน 10 แห่ง 1 2,208,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ตอน 5 จ. แห่ง 1 1,978,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน, สายทาง

หลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจกัร, สายทางหลวงหมายเลข 106 

ตอน ท่าจกัร - อโุมงค,์ สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจกัร - อโุมงค,์

 สายทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสกั - สะปุ๋ ง, สายทางหลวงหมายเลข 

1136 ตอน เหมอืงงา่ - ล าพูน และสายทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สนั แห่ง 7 1,485,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หว้ยหญา้ไซ - ลี้ ตอน 

2 จ. ล าพูน แห่ง 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หว้ยหญา้ไซ - ลี้ ตอน 

3 จ. ล าพูน แห่ง 1 3,956,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - กอ้ทุ่ง ตอน 1 จ. แห่ง 1 8,931,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขนุตาน - อโุมงค ์จ. แห่ง 1 2,438,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสกั - สะปุ๋ ง จ. ล าพูน แห่ง 1 1,764,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล 

ตอน 3 จ. ล าพูน แห่ง 1 4,280,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 20,571,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 16,221,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 16,221,000                

งบลงทนุ 16,221,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,221,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,221,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน รอ้งธาร - ม่วงโตน จ. แห่ง 1 495,000                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน รอ้งธาร - ม่วงโตน 

และสายทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา - ท่าลี ่จ. ล าพูน แห่ง 4 1,972,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1030 ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง จ. แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1030 ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง, สาย

ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สนัป่าฝ้าย - หว้ยไซ และสายทางหลวง

หมายเลข 1189 ตอน ช่างเพี้ยน - บา้นธ ิจ. ล าพูน แห่ง 3 1,265,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หว้ยหญา้ไซ - ลี้, สาย

ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจกัร และสายทางหลวง

หมายเลข 106 ตอน ท่าจกัร - อโุมงค ์จ. ล าพูน แห่ง 3 4,492,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขนุตาน - อโุมงค ์จ. แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขนุตาน - อโุมงค ์และ

สายทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจกัร จ. ล าพูน แห่ง 4 2,510,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สนัป่าฝ้าย - หว้ยไซ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล จ. แห่ง 4 4,417,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงล าพูน 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 246,514,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 39,800,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 30,900,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 30,900,000                

งบลงทนุ 30,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,900,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.106 - บ.หว้ยออ้ (โครงการพระราชด าริ

ฯ ลุม่น า้อาว) อ.ป่าซาง จ.ล าพูน กม. 2.3 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1184 - บ.น า้ยอ้ยฝัง่ขวา (โครงการ

พระราชด าริฯ ลุม่น า้อาว) อ.ป่าซาง จ.ล าพูน กม. 1.1 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1184 - ดอยรากค า (โครงการ

พระราชด าริฯ ลุม่น า้อาว) อ.ป่าซาง จ.ล าพูน กม. 2 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1184 - วดัผาเงบิพนาราม (โครงการ

พระราชด าริฯ ลุม่น า้อาว) อ.ป่าซาง จ.ล าพูน กม. 0.88 3,600,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 8,900,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 8,900,000                 

งบลงทนุ 8,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ลพ.3004 แยก

ทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นท่าหลกุ อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน แห่ง 1 8,900,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,800,000                 

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 6,800,000                 

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ์ 6,800,000                 

งบลงทนุ 6,800,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,800,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.2047 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นหว้ยไซเหนือ อ.เมอืง จ.ล าพูน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3041 แยกทาง

หลวงหมายเลข 106 - บา้นหว้ยไฟ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 106 - บา้นทาขมุเงนิ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.2005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นหนองยางฟ้า อ.เมอืง จ.ล าพูน แห่ง 1 1,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 199,914,400              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 10,425,800                

พฒันาสะพานขนาดกลาง 9,927,000                 

งบลงทนุ 9,927,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,927,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,927,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองหว้ยไฟ อ.เมอืง จ.ล าพูน ม. 15 9,927,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 498,800                   

งบลงทนุ 498,800                   

ครุภณัฑ์ 498,800                      

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) แขวงทางหลวงชนบทล าพูน ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะเกบ็ตวัอยา่งผวิจราจรคอนกรีตและแอสฟลัต์

คอนกรีตแบบไฟฟ้าพรอ้มเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทล าพูน เครื่อง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทล าพูน เครื่อง 1 138,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 172,485,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 172,485,000              

งบลงทนุ 172,485,000              

ครุภณัฑ์ 5,402,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,102,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทล าพูน คนั 1 814,000                      

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

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทล าพูน คนั 1 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 167,083,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 167,083,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ลพ.002 สะพานขา้มล าน า้ลี้ อ.เวยีงหนองลอ่ง จ. แห่ง 1 52,000                        
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ลพ.011 สะพานวงักู่ - บา้นหว้ยทงัสามคัคี อ.ป่า

ซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 3,031,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.2037 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นทุ่งยาวเหนือ อ.เมอืง จ.ล าพูน แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

1156 - บา้นหลา่ยแกว้ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นหว้ยไซเหนือ อ.เมอืง จ.ล าพูน แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 114

 - บา้นบูชา อ.เมอืง จ.ล าพูน แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 106

 - บา้นป่าพลู อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 106

 - บา้นตะเคียนปม อ.ลี้ จ.ล าพูน แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106

 - บา้นผาตา้ย อ.ลี้ จ.ล าพูน แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 106

 - บา้นปงแม่ลอบ อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 106

 - บา้นปงแม่ลอบ อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 106

 - บา้นหว้ยไฟ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 106

 - บา้นหว้ยหญา้ไซ อ.ลี้ จ.ล าพูน แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 106

 - บา้นหว้ยออ้ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 

1156 - บา้นหลา่ยแกว้ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 

1184 - บา้นแม่แนต อ.ทุ่งหวัชา้ง จ.ล าพูน แห่ง 2 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 114

 - บา้นบูชา อ.เมอืง จ.ล าพูน แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 106

 - บา้นหวัหว้ย อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน แห่ง 1 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 

1274 - บา้นจดัสรรคอกชา้ง อ.ทุ่งหวัชา้ง จ.ล าพูน แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 

1084 - วดัผาเงบิพนาราม อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 

1184 - อ่างเกบ็น า้แม่อาวใหญ่ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.6042 บา้นหว้ยเดื่อ - บา้นแม่เหลก็

 อ.แม่ทา จ.ล าพูน แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 106

 - บา้นปงแม่ลอบ อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 106

 - บา้นตะเคียนปม อ.ลี้ จ.ล าพูน แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.6058 บา้นหว้ยไฟ - ถ า้เอราวณั อ.

ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 2,500,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.6065 บา้นจ าชมภู - บา้นหว้ยลกึ 

อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลพ.6075 ทางเขา้แปลงเกษตรกรรม 3 

บา้นโป่งรู อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ลพ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 1087 - 

อทุยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ล าพูน แห่ง 1 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทล าพูน กม. 497 23,200,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 17,003,600                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 15,956,700                

งบลงทนุ 15,956,700                

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร แขวงทาง

หลวงชนบทล าพูน ชดุ 1 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,456,700                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,456,700                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.2047 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นหว้ยไซเหนือ อ.เมอืง จ.ล าพูน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3052 แยกทาง

หลวงหมายเลข 106 - บา้นหว้ยออ้ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.2031 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นใหม่ อ.แม่ทา จ.ล าพูน แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 106 - บา้นท่าหลกุ อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3023 แยกทาง

หลวงหมายเลข 106 - บา้นหวัหว้ย อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.4024 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1227 - บา้นนาทราย อ.ลี้ จ.ล าพูน แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3043 แยกทาง

หลวงหมายเลข 106 - วดัพระพทุธบาทตากผา้ (โครงการพระราชด าริฯ ลุม่

น า้อาว) อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลพ.3041 แยกทาง

หลวงหมายเลข 106 - บา้นหว้ยไฟ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทล าพูน แห่ง 1 1,506,700                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทล าพูน แห่ง 1 1,046,900                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 114,105,500               

กรมทรพัยากรน า้ 57,523,900                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 45,850,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 45,850,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 45,850,000                

งบลงทนุ 45,850,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,850,000                   
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 45,850,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มปรบัปรุงฝายน า้ลน้หว้ยด ัง้ พรอ้มระบบกระจายน า้ 

ระยะ2  บา้นป่าจี้ หมู่ที่ 3  ต าบลป่าไผ่  อ าเภอลี้  จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 45,850,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,673,900                

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 11,673,900                

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 11,673,900                

งบลงทนุ 11,673,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,673,900                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,673,900                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้บา้นทุ่งยาว  บา้นทุ่งยาว  ต าบลศรี

บวับาน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 759,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้บา้นทาสองท่า  บา้นทาป่าสกั  ต าบล

ทาปลาดุก  อ าเภอแม่ทา  จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,229,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้ศรีวชิยั  บา้นศรีบุญเรือง  ต าบลศรี

วชิยั  อ าเภอลี้  จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,008,700                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้สบจอ๋ง  บา้นแม่ตืน  ต าบลศรีวชิยั  

อ าเภอลี้  จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 4,273,200                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้สนัดอนรอม  บา้นสนัดอนรอม  

ต าบลบา้นปวง  อ าเภอทุ่งหวัชา้ง   จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 3,438,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้แม่หละแกะ๊  บา้นเกาะทุ่งม่าน  

ต าบลป่าพลู  อ าเภอบา้นโฮ่ง  จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 964,800                      

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 19,697,400                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 19,697,400                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 1,966,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 1,966,000                 

งบลงทนุ 1,966,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,966,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,966,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ หมู่ที่ 8 

ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นไมต้ะเคียน หมู่ที่ 2

 ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 16,771,400                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,669,000                 

งบลงทนุ 1,669,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,669,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นไร่ดง (บ.ใหม่ป่าฝาง)  

หมู่ที่ 15 ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแม่อาว  หมู่ที่ 3 ต าบล

นครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแพะใต ้ หมู่ที่ 7 ต าบล

หนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดงหว้ยเยน็  หมู่ที่ 14 

ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยกองเลาะ  หมู่ที่ 9 

ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 15,102,400                

งบลงทนุ 15,102,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,102,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,102,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหว้ยแพ่ง  หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นโฮ่ง 

อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นป่าพลู (ป่าตึงโยง)  หมู่ที่ 2 ต าบล

ป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นป่าหา้  หมู่ที่ 14 ต าบลเหมอืงจี้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหว้ยปนัจอ๊ย  หมู่ที่ 2 ต าบลหนอง

ยวง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นป่าขา่  หมู่ที่ 6 ต าบลแม่แรง อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองหมู  หมู่ที่ 6 ต าบลท่าตุม้ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองยางฟ้า  หมู่ที่ 5 ต าบลทาทุ่ง

หลวง อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นท่ากอม่วง  หมู่ที่ 3 ต าบลหนอง

ปลาสะวาย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 960,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 960,000                   

งบลงทนุ 960,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 960,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหลา่ยแกว้ หมู่ที่ 1 ต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอยแดน หมู่ที่ 4 ต าบลเหลา่ยาว อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองซวิ หมู่ที่ 13 ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น  

บา้นสนัหลวง หมู่ที่ 12 ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 12,426,700                
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 464,800                   

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 464,800                   จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผลโครงการ

หลวง 464,800                   

งบลงทนุ 464,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 464,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 464,800                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 35000 101,500                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัล  าพูน กโิลเมตร 45 231,300                      

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัล  าพูน กลา้ 80000 132,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,499,200                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 937,200                   

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 206,000                   

งบลงทนุ 206,000                   

ครุภณัฑ์ 56,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 45,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัล  าพูน กลา้ 30000 150,000                      

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 731,200                   

งบลงทนุ 731,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 731,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 731,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 4 320,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัล  าพูน กโิลเมตร 80 411,200                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 1,562,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 1,562,000                 

งบลงทนุ 1,562,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,562,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,562,000                    

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัล  าพูน กโิลเมตร 142 1,562,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,407,400                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 5,407,400                 

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 2,296,400                 

งบลงทนุ 2,296,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,296,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,296,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัล  าพูน กโิลเมตร 110 565,400                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัล  าพูน ไร่ 240 840,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัล  าพูน กลา้ 200000 330,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัล  าพูน กลา้ 60000 300,000                      
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รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัล  าพูน กลา้ 90000 261,000                      

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคเหนือ) 3,111,000                 

งบอดุหนุน 2,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัล  าพูน 0 2,500,000                    

งบรายจ่ายอื่น 611,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัล  าพูน 0 611,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,055,300                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 4,055,300                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 3,525,800                 

งบลงทนุ 3,525,800                 

ครุภณัฑ์ 141,800                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 26,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 26,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 115,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 115,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,384,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,384,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบถนนป่าไมล้าดยาง จงัหวดัล  าพูน กโิลเมตร 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัล  าพูน กโิลเมตร 636 3,269,000                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 529,500                   

งบลงทนุ 529,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 529,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 529,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (โครงการหลวง) จงัหวดัล  าพูน ไร่ 200 190,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัล  าพูน ไร่ 150 105,000                      

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

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 40000 116,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัล  าพูน ไร่ 200 94,000                        

กรมป่าไม ้ 24,457,500                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 4,902,000                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 1,857,000                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 1,857,000                 

งบลงทนุ 1,857,000                 

ครุภณัฑ์ 829,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,028,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัล  าพูน กโิลเมตร 200 1,028,000                    

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 3,045,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 1,028,000                 

งบลงทนุ 1,028,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,028,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัล  าพูน กโิลเมตร 200 1,028,000                    

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 174,000                   

งบลงทนุ 174,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 174,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 174,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัล  าพูน กลา้ 60000 174,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,843,000                 

งบลงทนุ 783,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 783,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 783,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัล  าพูน กลา้ 270000 783,000                      

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 920,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัล  าพูน หมู่บา้น 60 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัล  าพูน หมู่บา้น 10 200,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,950,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 1,950,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 1,950,000                 

งบลงทนุ 1,950,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,950,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัล  าพูน ไร่ 500 1,950,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 13,918,700                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 13,918,700                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 12,637,100                

งบด าเนินงาน 2,389,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,389,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,992,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 194,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 103,200                      

งบลงทนุ 8,097,300                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,097,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,097,300                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัล  าพูน กลา้ 162000 267,300                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัล  าพูน ไร่ 500 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 55 275,000                      

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัล  าพูน ไร่ 1000 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบกึ่งถาวร จงัหวดัล  าพูน แห่ง 3 105,000                      

งบอดุหนุน 2,150,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัล  าพูน หมู่บา้น 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 40 2,000,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 1,281,600                 

งบด าเนินงาน 501,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 501,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 50,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 105,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 82,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 41,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 101,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 10,000                        

งบลงทนุ 330,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 330,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 330,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัล  าพูน กลา้ 200000 330,000                      

งบอดุหนุน 450,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 5 350,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 2 100,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,686,800                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 3,686,800                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 490,000                   

งบลงทนุ 490,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 490,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 490,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัล  าพูน กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัล  าพูน กลา้ 20000 152,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัล  าพูน ไร่ 100 95,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัล  าพูน ไร่ 200 98,000                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 3,196,800                 

งบลงทนุ 3,196,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,196,800                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,196,800                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัล  าพูน กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัล  าพูน กโิลเมตร 13 66,800                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัล  าพูน ไร่ 40 38,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัล  าพูน ไร่ 201 98,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัล  าพูน ไร่ 1900 1,938,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัล  าพูน กลา้ 37000 281,200                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 34,335,000                

กรมอตุนิุยมวทิยา 34,335,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 34,335,000                

โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 34,335,000                

ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 2 เครื่อง ทีจ่งัหวดัภูเกต็ 

และจงัหวดัล  าพูน 34,335,000                

งบลงทนุ 34,335,000                

ครุภณัฑ์ 34,335,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 34,335,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization  ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาล าพูน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 34,335,000                   

กระทรวงพลงังำน 1,001,800                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 1,001,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,001,800                 

บริหารจดัการแผนพลงังาน 1,001,800                 

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 1,001,800                 

งบลงทนุ 1,001,800                 

ครุภณัฑ์ 134,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัล  าพูน ต าบลป่าสกั 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 14,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานพลงังานจงัหวดัล  าพูน ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพูน ตวั 1 14,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 867,800                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 867,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานพลงังานจงัหวดัล  าพูน ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 867,800                      

กระทรวงมหำดไทย 697,199,100               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 206,066,700              

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                      
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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 205,008,700              

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 205,008,700              

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 201,508,700              

งบลงทนุ 201,508,700              

ครุภณัฑ์ 54,928,500                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,617,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัล  าพูน ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 94,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

ล  าพูน  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 3,523,500                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 51,311,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าอาคารศูนยร์าชการจงัหวดัล  าพูน ต าบล

ศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 51,311,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 146,580,200                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 146,580,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยร์าชการจงัหวดัล  าพูน พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 146,580,200                 

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 49,479,000                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 
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งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.ป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 43,774,900                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 43,774,900                

สนบัสนุนการบริหารงานดา้นความม ัน่คงของอ าเภอ 31,818,800                

งบลงทนุ 31,818,800                

ครุภณัฑ์ 16,818,800                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,818,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบฐานขอ้มูลหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์

ปฏบิตัิการภาคเหนือ ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ระบบ 1 16,818,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยป์ฏบิตัิการดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล

และการตรวจสอบขอ้มูลหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ต าบลบา้นโฮ่ง 

อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 15,000,000                   

การบริหารงานอ าเภอ 11,956,100                

งบลงทนุ 11,956,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,956,100                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,399,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 604,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอบา้นโฮ่ง 

จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานอ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 772,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้พรอ้มป้ายที่วา่การอ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 611,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในที่วา่การอ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 443,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 213,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดั แห่ง 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสาธงหนา้ที่วา่การอ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดั แห่ง 1 183,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 252,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,557,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้พรอ้มป้ายที่วา่การอ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานพรอ้มรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอเมอืงล  าพูน 

จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิบริเวณที่วา่การอ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,951,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเวยีงหนอง

ลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 235,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 108,300                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 108,300                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 108,300                   

งบลงทนุ 108,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 108,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 5 สาขาจงัหวดัล  าพูน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 108,300                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 157,198,200              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 155,528,600              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 52,587,200                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 52,587,200                

งบลงทนุ 52,587,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,587,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 52,587,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บา้นดงเจริญ หมู่ที่ 10 

เชือ่มบา้นดงเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 12,700,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บา้นวงัผาง หมู่ที่ 4 ต าบลวงั

ผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ความยาว 450 เมตร แห่ง 1 9,766,400                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บริเวณวดัทพิยอ์กัษร บา้น

วงัสะแกงใต ้หมู่ที่ 9 ต าบลหนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 6,720,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์

(บริเวณอนุเสาวรียค์รูบาศรีวชิยั) บา้นสนัริมปิง หมู่ที่ 6 ต าบลริมปิง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ความยาว 700 เมตร แห่ง 1 11,800,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ปิง บา้นป่าแก หมู่ที่ 1 เทศบาล

ต าบลริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ความยาว 950 เมตร แห่ง 1 11,600,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 67,941,400                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 67,941,400                

งบลงทนุ 67,941,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,941,400                   

ค่าควบคุมงาน 3,704,400                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนบา้นกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 3,704,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,237,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนบา้นกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 64,237,000                   

โครงการวางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 35,000,000                

วางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 35,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 35,000,000                

รายการระดบัที1่: วางผงัการระบายน า้จงัหวดัในลุม่น า้ปิง ลุม่น า้ 1 35,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,669,600                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 1,669,600                 

บริการดา้นช่าง 1,669,600                 
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งบลงทนุ 1,669,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,669,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัล  าพูน ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 1,669,600                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 284,455,200              

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

ทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ล  าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน 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

จงัหวดัล  าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอ ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 280,009,800              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 18,291,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 18,291,000                

งบอดุหนุน 18,291,000                
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,291,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 18,291,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นหนองลอ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองลอ่ง เทศบาลต าบลหนองลอ่ง 

อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 809,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 เมตร 

บา้นดงหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลวงัผาง เทศบาลต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีง

หนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาขนาดกวา้ง 96 เมตร ยาว 187 เมตร

 บา้นแพะโป่ง หมู่ที่ 8 ต าบลเหลา่ยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ยาว

 อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,349,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 100 เมตร ยาว 140 

เมตร  หมู่ที่ 1 ต าบลป่าพลู องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าพลู อ าเภอบา้น แห่ง 1 2,967,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นหว้ยน า้ดบิ หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นโฮ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เวยีงกาน อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,467,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 44 เมตร 

ยาว 48 เมตร  บา้นศรีเตี้ย หมู่ที่ 3 ต าบลศรีเตี้ย เทศบาลต าบลศรีเตี้ย 

อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,332,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลป่าไผ่ เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ แห่ง 1 1,817,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นหว้ยน า้ดบิ  หมู่ที่ 5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงกานต ์

ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,518,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล  หมู่ที่ 4 องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเวยีงแกว้ ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,532,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 55,156,100                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 9,815,000                 

งบอดุหนุน 9,815,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,815,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 9,815,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยหนิฝน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 บา้น

ทุ่งหวัชา้ง ต.ทุ่งหวัชา้ง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 36,248 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระเกบ็น า้หว้ยสงักา๋ หมู่ที่ 8 บา้นจริญญา ต.

ทุ่งหวัชา้ง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 29,200 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,776,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายกระสอบทราย หว้ยแม่แพม กวา้ง 9.50 

เมตร ยาว 9 เมตร สูง 1.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปวง 

อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 245,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุสระเกบ็น า้หว้ยตอ้ หมู่ที่ 1 บา้นกอ้ทุ่ง ต.กอ้ 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 3,515 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลกอ้ แห่ง 1 505,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุสระเกบ็น า้หว้ยขี ่ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 38,000

 ลูกบาศกเ์มตร  เทศบาลต าบลกอ้ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,958,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้หนองโฮ่งเหนือ หมู่

ที่ 3 บา้นป่าจี้ ต.ป่าไผ่ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 21,062 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,064,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้สระกลางบา้น หมู่ที่

 4 บา้นหลา่ยท่า ต.ป่าไผ่ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 3,667 ลูกบาศก์

เมตร เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 738,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ฝายแม่หาด หมู่ที่ 1 บา้นผาตา้ย ต.

แม่ลาน ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,670 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 543,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้บา้นแม่ลาน หมู่ที่ 3 บา้นแม่ลาน ต.

แม่ลาน ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 17,787 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 986,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 45,341,100                

งบอดุหนุน 45,341,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,341,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 45,341,100                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งเป็ด ต าบลทุ่งหวัชา้ง เทศบาลต าบลทุ่งหวัชา้ง 

อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 3,964,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นดอยเวยีง ต าบลบา้นธ ิเทศบาลต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิ แห่ง 1 617,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 12 บา้นสนัตน้ค่า ต าบลบา้นธ ิเทศบาลต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิ แห่ง 1 677,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นวงัหลวง ต าบลป่าพลู  องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าพลู 

อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,907,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นลอ้ง หมู่ที่ 2 ต าบลป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง แห่ง 1 927,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

บา้นตีนดอย หมู่ที่ 2 ต าบลมะกอก  เทศบาลต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง แห่ง 1 670,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

บา้นพระบาท หมู่ที่ 6 ต าบลมะกอก  เทศบาลต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง แห่ง 1 670,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นหนองเงอืก ต าบลแม่แรง  เทศบาลต าบลแม่แรง อ าเภอป่า แห่ง 1 2,723,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นหนองหมู หมู่ที่ 6 ต าบลท่าตุม้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตุม้ 

อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,821,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นแม่อาวนอ้ย หมู่ที่ 9 ต าบลท่าตุม้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตุม้ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,821,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บา้นใหม่วงัไฮ หมู่ที่ 8 ต าบลเวยีงยอง  เทศบาลต าบลเวยีงยอง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นหนองหลม่ หมู่ที่ 8 ต าบลศรีบวับาน  เทศบาลต าบลศรีบวับาน อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นกู่เสา้ หมู่ที่ 2 ต าบลเหมอืงจี้  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้ อ  าเภอเมอืง แห่ง 1 2,790,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นหว้ยสม้ หมู่ที่ 5 ต าบลเหมอืงจี้ เทศบาลต าบลเหมอืงจี้ อ  าเภอเมอืง แห่ง 1 2,790,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นกอลงุ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหนาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหนาม อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,580,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นหนองเหยีง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหนาม ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหนาม อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 2,580,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บา้นศรีทรายมูล หมู่ที่ 9 ต าบลทาปลาดุก ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 3,716,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บา้นเด่นทรายมูล หมู่ 14 ต าบลนาทราย ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 3,084,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลวงัผาง เทศบาลต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีง

หนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 777,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาล หมู่ที่ 1 บา้นหนองลอ่ง ต าบลเวยีงหนองลอ่ง เทศบาลต าบล

หนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,346,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาล หมู่ที่ 2 บา้นตน้ผึ้ง ต าบลเวยีงหนองลอ่ง เทศบาลต าบล

หนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,125,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,197,300                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,197,300                 

งบอดุหนุน 1,197,300                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,197,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,197,300                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โป่งแดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลตะเคียนปม องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียนปม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าตาล 

เทศบาลต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยยาบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยาบ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นโฮ่งหลวง เทศบาลต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีเตี้ย 

เทศบาลต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเหลา่ยาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ยาว อ าเภอบา้น ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01510000 จงัหวดัล าพูน

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลม่วงนอ้ย เทศบาลต าบลม่วงนอ้ย อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าตุม้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตุม้ อ าเภอป่าซาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนครเจดยี ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครเจดยี ์อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลน า้

ดบิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแม่

แรง เทศบาลต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลป่าซาง  เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลป่า

สกั เทศบาลต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลมะเขอืแจ ้เทศบาลต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศรีบวับาน เทศบาลต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเหมอืงงา่ เทศบาลต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฝัง่หมิน่ 

เทศบาลต าบลเหมอืงจี้ อ  าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลริมปิง เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลอโุมงค ์เทศบาลต าบลอโุมงค ์อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกลาง

 เทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตน้ธง เทศบาลต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงล  าพูน เทศบาลเมอืงล  าพูน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01510000 จงัหวดัล าพูน

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทากาศ เทศบาลต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทาสบเสา้ (บา้นทาศาลา) เทศบาลต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ขนาด 

เทศบาลต าบลทากาศเหนือ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทาปลา

ดุก เทศบาลต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กอ้

จดัสรร เทศบาลต าบลกอ้ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยตม้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

ดบิชมภู เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ปาง เทศบาลต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแม่ตืน

 เทศบาลต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัผาง เทศบาลต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองยวง เทศบาลต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองลอ่ง เทศบาลต าบลหนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบา้นแป้น เทศบาลต าบลบา้นแป้น อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยยาบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยาบ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลทากาศ เทศบาลต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลป่าไผ่ เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 30,700                        
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โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 8,150,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 8,150,000                 

งบอดุหนุน 8,150,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 8,150,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลอโุมงค ์อ าเภอเมอืงล  าพูน 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 าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่ทา 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 าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 197,215,400              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 162,834,000              

งบอดุหนุน 162,834,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 162,834,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 162,834,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ.ถ.38001 สายทางบา้นป่าตึงงาม-บา้นป่าก่อ

สอง หมู่ที่ 3 บา้นป่าตึงงาม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,680 เมตร หนา 0.05 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน สาย 1 6,459,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนฉาบผวิลาดยางสเลอรร์ี่ซลี รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ 3141 สายทางบา้นลอ้งสนัติสุข หมู่ที่ 11 บา้นปวง 

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นปวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนฉาบผวิลาดยางสเลอรร์ี่ซลี รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ.ถ.3097 สายทางบา้นสนัดอนฮอม หมู่ที่ 9 บา้น

หว้ยปิง หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นปวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,960 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 2,240,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลพ.ถ.14003 สายบา้นสนัมะนะ หมู่ที่ 10 - บา้นช่างเพี้ยน หมู่ที่ 7

 ต าบลบา้นธ ิกวา้ง 6 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.20 เมตร เทศบาล

ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน สาย 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลพ.ถ.14002 สายเทคโนโลยหีมู่บา้นครู บา้นสนัมะนะ หมู่ที่ 10 

กวา้ง 6 ต าบลบา้นธ ิเมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.23 เมตร ไหลท่างขา้ง

ละ 1 เมตร เทศบาลต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน สาย 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลพ.ถ.7008สาย หมู่ 6 (แยกทางหลวง 1147) - หมู่ 2 (แยกป่าชา้)

 ต าบลบา้นธ ิกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,142 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน สาย 1 2,779,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลพ.ถ.57007 สายบา้นป่ากา้ง หมู่ 10 บา้นสนัพระเจา้แดง หมู่ 6 

(ถนนเลยีบคลองชลประทาน) กวา้ง 4 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน สาย 1 1,738,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ.3036 สายบา้นสนัเหมอืง-บา้นหลา่ยแกว้ ต าบล

หนองลอ่ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1.00 เมตร เทศบาลต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 7,706,000                    

รายการระดบัที2่: ปรปับรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ทถ.5501 สายบา้นหนองปลาสะวาย บา้น

หนองสูน หมู่ที่ 1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลาสะวาย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 1,870,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางโดยเสริมผวิทางแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ.ถ.58001 สายทางบา้นม่วง

โตน-บา้นแพะโป่ง หมู่ที่ 8 ต าบลเหลา่ยาว กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,083 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ยาว อ าเภอบา้นโฮ่ง สาย 1 3,177,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลพ.ถ.58017 สายทางบา้นเหลา่ยาวใต ้(คลองชลประทาน) หมู่ที่ 3 บา้น

เหลา่ยาวใต ้ต าบลเหลา่ยาว จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,255

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ยาว อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดั สาย 1 5,673,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเซอ่มแซมโดยเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ.ถ.18033 สายทางถนนประชาอทุศิ 1032 เชือ่ม

หนองดู่ ต าบลป่าซาง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,817 ตารางเมตร พรอ้มราง

ระบายน า้ เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 6,388,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิก รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ.ถ.44-003 สายบา้นเหลา่ป่ากอ๋ย หมู่ที่ 1 -บา้นป่า

รกฟ้า ต าบลน า้ดบิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,715 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 4,220,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลพ.ถ.47001 สายบา้นศรีชมุ หมู่ที่ 4 - บา้นเจดยีส์ามยอด 

หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นเรือน จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,562 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดั สาย 1 3,381,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ.ถ.17001 สายบา้นวงัมยุ-บา้นลอ้งเดื่อ หมู่ที่ 1 บา้น

วงัมยุ ต าบลประตูป่า กวา้ง 5 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน สาย 1 755,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทางสาม

แยกทางหลวงหมายเลข 11 (แยกทางเขา้ศูนยร์าชการ) - บา้นวงัทอง 

(หนา้วดัพระยนื) บา้นประตูโขง จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

20,110 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั สาย 1 6,056,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ลพ.ถ.54-004 สาย

ทางบา้นมา้เหนือ-ศรีบวับาน ต าบลศรีบวับาน กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,753 

เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน สาย 1 7,626,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลพ 3037 สายบา้นทอ้งฝาย หมู่ที่ 3 ต าบลทาทุ่งหลวง จ านวน 2 

ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,780 ตารางเมตร เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง สาย 1 1,649,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลพ.ถ.10004 สายบา้นสบสะป้วด หมู่ที่ 14 ต าบลทาสบเสา้ กวา้ง

 4 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลทาสบชยั อ าเภอ สาย 1 1,180,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลพ.ถ.10013 สายบา้นแม่สะป้วด หมู่ที่ 2 ต าบลทาสบเสา้ กวา้ง 4

 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลทาสบชยั อ าเภอ สาย 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลพ.ถ.43-052 บา้นฮัว่ หมู่ที่ 6 ต าบลนาทราย กวา้ง 4 เมตร ยาว 640 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอลี้ สาย 1 1,393,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลพ.ถ.43-043 บา้นแม่หวา่งตน้ผาง หมู่ที่ 5 ต าบลนาทราย กวา้ง 4 เมตร

 ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย สาย 1 2,175,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลพ 3040 สายบา้นแม่ลาน-บา้นแม่กองวะ หมู่ที่ 3 ต าบล

แม่ลาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน สาย 1 4,705,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแม่แรง หมู่ที่ 2 

(บา้นปุ่ ง) กองงาม หมู่ที่ 1 ต าบลแม่แรง กวา้ง 4 เมตร ยาว 720 เมตร 

หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 1,548,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 12 - 

18 บา้นรอ้งบา้นเหลา่ บา้นใหม่ฝายหนิ ต าบลมะเขอืแจ ้กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,025 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 

เทศบาลต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน สาย 1 5,272,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทางดงสา้น 

(เชือ่มถนนสะแลง่-ศรีบวับานกบัถนนเลยีบคลองชลประทาน) หมู่ที่ 1 

ต าบลศรีบวับาน กวา้ง 4 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน สาย 1 1,899,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

แม่ป่าขา่ หมู่ที่ 12 บา้นป่าตึง หมู่ที่ 13 ต าบลทาปลาดุก กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 485 เมตร เทศบาลต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน สาย 1 1,220,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนทางเชือ่ม

หมู่บา้น บา้นทาศาลา หมู่ที่ 3 บา้นดอนชยั หมู่ที่ 8 ต าบลทาสบเสา้ กวา้ง 

4 เมตร ยาว 1,065 เมตร เทศบาลต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดั สาย 1 1,392,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหวัหว้ย หมู่ที่

 4 - บา้นหว้ยปนัจอ๊ย หมู่ที่ 2 -บา้นเหลา่ปงเสอื ต าบลวงัผาง กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,670 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.30 

เมตร เทศบาลต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 3,540,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ.ถ.10034 สายทางแยกทางหลวง 

106 - บา้นลอ้งเครือกวาว มพีื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 22,216 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล  าพูน อ าเภอบา้นโฮ่ง , เวยีงหนองลอ่ง สาย 1 9,995,000                    



39 / 83

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01510000 จงัหวดัล าพูน

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลพ.ถ.10024 สายทางบา้นดอยค า-

บา้นสวนหลวง บา้นดอยค า หมู่ที่ 13 ต าบลทากาศ เชือ่มบา้นสวนหลวง 

หมู่ที่ 3 ต าบลทาขมุเงนิ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัล  าพูน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน สาย 1 8,500,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทางบา้นทุ่งเป็ด

 หมู่ที่ 1 - บา้นทุ่งหวัชา้ง หมู่ที่ 3 (บา้นจริญญา ) ต าบลทุ่งหวัชา้ง กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,400 ตารางเมตร เทศบาลต าบลทุ่งหวัชา้ง สาย 1 2,530,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนน

สายบา้นดอยวงค ์หมู่ที่ 12 เชือ่มหมู่ที่ 7 บา้นสญัชยั ต าบลทุ่งหวัชา้ง  

กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

9,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง สาย 1 4,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนน

สายบา้นหนองผ า หมู่ที่ 10 เชือ่มหมู่ที่ 12 บา้นดอยวงค ์ต าบลทุ่งหวัชา้ง 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

3,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง สาย 1 740,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายแยกทล.

1010 หมู่ 6 บา้นศรีเจริญ - แยก ทล.1010 หมู่ 7 บา้นศรีลาภรณ์ ต าบล

ศรีเตี้ย กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 4,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบา้นโฮ่ง สาย 1 2,278,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทาง

หลวงแผ่นดนิ 106 - บา้นป่าพลู หมู่ที่ 2 ต าบลป่าพลู กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,550 กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,200 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 2,335,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายค่าย

ลูกเสอื - บา้นวงัหลวง บา้นวงัหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลป่าพลู กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 562 กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,372 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 1,282,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ทางขึ้นอ่างเกบ็

น า้บา้นหว้ยน า้ดบิ ตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ หมู่ที่ 5 

บา้นหว้ยน า้ดบิ ต าบลบา้นโฮ่ง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเวยีงกานต ์อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 2,281,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต บา้นดงหว้ย

เยน็ หมู่ที่ 14 เชือ่มบา้นสนัเจดยี ์หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นโฮ่ง กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,095 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,380 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงกานต ์อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน สาย 1 2,084,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

ถนนสายบา้นหนองเสง้ - บา้นหนองมูล หมุ่ที่ 4 บา้นประตูป่า จ านวน 2 

ช่วง ต าบลประตูป่า หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,049 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน สาย 1 4,291,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนสายบา้นเช

ตวนั หมู่ที่ 12 เชือ่มบา้นฝายแป้น หมู่ที่ 4 ต าบลเมอืงจี้ จ านวน 2 ช่วง มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,798 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเหมอืงจี้ อ  าเภอ สาย 1 2,711,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนสายบา้น

ป่าเสา้ หมุ่ที่ 9 เชือ่มบา้นชยัสถาน หมู่ที่ 10 ต าบลอโุมงค ์หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 11,075 เมตร เทศบาลต าบลอโุมงค ์อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั สาย 1 5,507,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนรอบ

เมอืงหนา้วดัพระธาตุหริภญุชยัวรมหาวหิาร ต ัง้แต่เชงิสะพานท่านาง-เชงิ

สะพานท่าขาม ต าบลในเมอืง หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,484 ตารางเมตร

 ช่วงที่ 1 เทศบาลเมอืงล  าพูน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน สาย 1 6,089,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนรอบ

เมอืงหนา้วดัพระธาตุหริภญุชยัวรมหาวหิาร ต ัง้แต่เชงิสะพานท่านาง-เชงิ

สะพานท่าขาม ต าบลในเมอืง หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,484 ตารางเมตร

 ช่วงที่ 2 เทศบาลเมอืงล  าพูน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน สาย 1 6,089,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัสาย

ทาง ลพ.ถ.37005 สายขา้งวดักอ้จอก หมู่ที่ 3 ต าบลกอ้ กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 751 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,004 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลกอ้ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน สาย 1 1,377,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัสาย

ทาง ลพ.ถ.37025 หมู่ที่ 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,440 ตารางเมตร เทศบาลต าบลกอ้ อ าเภอลี้ สาย 1 660,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราเคพซลิ บา้นหว้ยน า้เยน็ หมู่ที่ 7 

เชือ่มบา้นป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลป่าไผ่ จ านวน 2 ช่วง หรือมพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 14,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน สาย 1 5,499,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสมยางพารา

 สายพหลโยธนิ ซอย 4 รหสัสายทาง ลพ.ถ.26028 ต าบลลี้ กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,610 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลวงัดนิ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน สาย 1 768,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตผสมยางพารา

 สายพหลโยธนิ ซอย 2 รหสัสายทาง ลพ.ถ.26073 หมู่ที่ 14 ต าบลลี้ 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

1,296 ตารางเมตร เทศบาลต าบลวงัดนิ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน สาย 1 627,000                      

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 17,756,800                

งบอดุหนุน 17,756,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,756,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 17,756,800                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,189,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลประตูป่า (บา้นตน้

แงะ) เทศบาลต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลบา้นเรือน องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลมะกอก เทศบาล

ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลป่าสกั เทศบาลต าบลป่าสกั 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,096,900                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลศรีบวับาน เทศบาล

ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน  ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าพลู 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลบา้นกลาง เทศบาล

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 14,114,600                

งบอดุหนุน 14,114,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,114,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 14,114,600                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าไผ่ เทศบาลต าบลป่าไผ่ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบา้นแป้น เทศบาลต าบล

บา้นแป้น อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 2,510,000                 

งบอดุหนุน 2,510,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,510,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 2,510,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแม่หาด 

หมู่ที่ 6 ต าบลป่าพลู องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นใหม่ศรีบุญ

เรือง หมู่ที่ 14 ต าบลป่าพลู องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าพลู อ าเภอบา้น แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าหลกุ 1 

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองลอ่ง เทศบาลต าบลหนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง แห่ง 1 914,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าหลกุ 2 

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองลอ่ง เทศบาลต าบลหนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง แห่ง 1 701,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 3,739,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 3,739,000                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 3,278,000                 

งบลงทนุ 3,278,000                 

ครุภณัฑ์ 720,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 720,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลศรี

บวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 3 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบล

ศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,558,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,558,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงตกแต่งภายในอาคารส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั แห่ง 1 1,938,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอบา้น

โฮ่ง ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 121,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

อ าเภอเมอืงล  าพูน ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 499,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 461,000                   

งบลงทนุ 461,000                   

ครุภณัฑ์ 461,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 461,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลศรีบวับาน

 อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลศรีบวับาน 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัล  าพูน ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลศรีบวับาน อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าพูน ต าบลศรีบวั

บาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 3 87,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 1,187,500                 

กรมคุมประพฤติ 743,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 743,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 743,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 743,000                   

งบลงทนุ 743,000                   

ครุภณัฑ์ 743,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 743,000                      
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รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกนิ 1,600 ซซี ี

หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 65 กโิลวตัต ์ส านกังานคุมประพฤติ

จงัหวดัล  าพูน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน คนั 1 743,000                      

กรมบงัคบัคดี 237,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 237,800                   

การบงัคบัคดี 237,800                   

ส่งเสริมการบงัคบัคดี 237,800                   

งบลงทนุ 237,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 237,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 237,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่ท  าการส านกังานบงัคบัคดจีงัหวดัล  าพูน 

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 237,800                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 18,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 18,000                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 18,000                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 18,000                     

งบลงทนุ 18,000                     

ครุภณัฑ์ 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัล  าพูน  ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพูน เครื่อง 1 18,000                        

กรมราชทณัฑ์ 188,700                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 150,000                   

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 150,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 150,000                   

งบลงทนุ 150,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีเรือนจ าจงัหวดัล  าพูน  ต าบล

ริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 38,700                     

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 38,700                     

ควบคุมผูต้อ้งขงั 38,700                     

งบลงทนุ 38,700                     

ครุภณัฑ์ 38,700                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 38,700                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั ขนาด 24 น้ิว เรือนจ าจงัหวดัล  าพูน  ต าบล

ริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตวั 18 38,700                        

กระทรวงแรงงำน 2,578,700                 

กรมการจดัหางาน 848,200                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 312,100                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 117,100                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 11,100                     

งบด าเนินงาน 11,100                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,400                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 390,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 390,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 390,000                   

งบลงทนุ 390,000                   

ครุภณัฑ์ 390,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 390,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานจดัหางานจงัหวดัล  าพูน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืง

ล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัล  าพูน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานจดัหางานจงัหวดัล  าพูน  ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 180,000                      

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                         



45 / 83

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01510000 จงัหวดัล าพูน

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 824,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 824,000                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 824,000                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 502,000                   

งบลงทนุ 502,000                   

ครุภณัฑ์ 502,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 502,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีและผสมอาหาร  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืง

ล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 73,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าวาฟเฟิล ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน เครื่อง 1 41,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดแป้ง  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน เครื่อง 2 91,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊พรอ้มเตาอบ แบบตัง้พื้น แบบ 4 หวัเตา  ต าบล

บา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เตาท าขนมเครป แบบ 2 หวั  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืง

ล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หนา้หนิอ่อน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นยกรถจกัรยานยนตค์วบคุมดว้ยลม  ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แท่น 3 105,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 322,000                   
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งบลงทนุ 322,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 322,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 322,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคา ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า อาคาร

ฝึกอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูง ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 322,000                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 906,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 906,500                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 906,500                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 42,500                     

งบลงทนุ 42,500                     

ครุภณัฑ์ 42,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ของ  ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

ล  าพูน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน 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

แรงงานจงัหวดัล  าพูน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน คนั 1 814,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัล  าพูน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 11,695,800                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 332,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 332,800                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 332,800                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 273,400                   

งบลงทนุ 273,400                   

ครุภณัฑ์ 273,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 133,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล  าพูน  ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืง

ล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล  าพูน 

 ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 6 33,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัล  าพูน  ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ล  าพูน  ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 78,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล  าพูน  ต าบลเวยีงยอง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล  าพูน  ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัล  าพูน  ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 35,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 59,400                     

งบลงทนุ 59,400                     

ครุภณัฑ์ 59,400                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 59,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัล  าพูน  ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 3 59,400                        

กรมศิลปากร 11,363,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 11,350,000                

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 11,350,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 11,350,000                

งบลงทนุ 11,350,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,350,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 11,350,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งศิลาจารึก พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ หริภญุ

ไชย  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ส่วนบริการ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ หริ

ภญุไชย  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่เชือ่มต่ออาคารจดัแสดงเดมิและอาคารจดั

แสดงใหม่ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ หริภญุไชย  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มหลงัคาส่วนอาคารเชือ่มต่อและอาคารจดัแสดงใหม่ 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ หริภญุไชย  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 5,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 13,000                     

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 13,000                     

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 13,000                     

งบลงทนุ 13,000                     
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ครุภณัฑ์ 13,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ หริภญุ

ไชย  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 13,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 573,935,754               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 163,888,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 523,000                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 523,000                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 523,000                   

งบรายจ่ายอื่น 523,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 523,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 19,648,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 19,648,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 7,623,000                 

งบอดุหนุน 7,623,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,623,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 5,915,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,708,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 12,025,700                

งบอดุหนุน 12,025,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,025,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 10,033,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,992,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   

งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 141,374,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 141,374,200              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 7,635,100                 

งบอดุหนุน 7,635,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,635,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,220,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,248,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 5,166,300                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 133,739,100              

งบอดุหนุน 133,739,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 133,739,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 115,173,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 5,961,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,669,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,480,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 5,455,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,958,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 694,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 694,700                   

งบลงทนุ 694,700                   
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ครุภณัฑ์ 694,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 694,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืง เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 269,037,854              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,052,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,052,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,052,154                 

งบด าเนินงาน 1,052,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,052,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,052,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนธรีกานท์

บา้นโฮ่ง ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนป่าซาง 

ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 144,140,800              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 138,023,800              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 138,023,800              

งบอดุหนุน 138,023,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 138,023,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 23507 138,023,800                 
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รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 23507 14,892,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 23507 8,346,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 23507 8,742,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 23507 12,289,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 23507 93,752,700                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 6,117,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 6,117,000                 

งบลงทนุ 6,117,000                 

ครุภณัฑ์ 2,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับา้นมา้ ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองซวิ ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนต าบลบา้นแป้น ต าบลบา้นแป้น อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นศรียอ้ย ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัศรีบงัวนั ต าบลริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นศรีบุญยนื-วงัทอง ต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่ลาน ต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นรอ้งเรือ ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่เมย ต าบลทาขมุเงนิ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปงแม่ลอบ ต าบลทาแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยปนัจอ๊ย ต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวชริป่าซาง ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,717,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,717,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับา้นมา้ ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 311,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองซวิ ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นศรียอ้ย ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัศรีบงัวนั ต าบลริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นศรีบุญยนื-วงัทอง ต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 339,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแม่ลาน ต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จงัหวดั แห่ง 1 322,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นรอ้งเรือ ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแม่เมย ต าบลทาขมุเงนิ อ าเภอแม่ทา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปงแม่ลอบ ต าบลทาแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยปนัจอ๊ย ต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีง

หนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวชริป่าซาง ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง แห่ง 1 360,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 121,832,500              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,031,040                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,031,040                 

งบลงทนุ 1,031,040                 

ครุภณัฑ์ 1,031,040                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,031,040                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดง ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยไซ ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โฮ่งศีลาภรณ์ ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยหา้ ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยแพ่ง ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าพลู ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยหละ ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไร่ดง ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เหลา่ป่ากอ๋ย ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นเรือน ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นกอ้ง ต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กองงาม ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลล าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ต าบลบา้นแป้น ต าบลบา้นแป้น อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สนัป่าสกั ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองชา้งคืน ต าบลหนองชา้งคืน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เหมอืงงา่ ต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าเลา ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ฮัว่ ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผาตา้ย ต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่ป้อกใน ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปาง ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นดง (ค าบุญประชาถกล) ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

บา้นเวยีงหนองลอ่ง ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสนัทราย ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยหา้ ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าพลู ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับา้นเรือน ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง ต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศรีป้าน ต าบลทาขมุเงนิ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นผาต ัง้ ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปาง ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 94,662,860                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 85,266,100                

งบลงทนุ 85,266,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,266,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,578,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโป่งแดง 

ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

บา้นหว้ยตม้ชยัยะวงศาอปุถมัภ ์ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 3,978,000                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 61,904,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 5 

หอ้งเรียน โรงเรียนอนุบาลเมอืงล  าพูน ต าบลอโุมงค ์อ าเภอเมอืงล  าพูน หลงั 1 8,281,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 105/58 (ข) ตา้นแผ่นดนิไหว ขนาด 4 

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัเหมอืงงา่ ต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

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

บา้นป่าเลา ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นศรีป้าน ต าบลทาขมุเงนิ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 1,663,000                    

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

วดับา้นเรือน ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นเหลา่ป่ากอ๋ย 

ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัสนัป่าสกั ต าบลป่า

สกั อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 387,800                      

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

บา้นแม่ลาน ต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 1,663,000                    

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

ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 393,000                      

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

นาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโป่งแดง ต าบลทุ่ง

หวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 387,800                      

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

บา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ดอนมูล ต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองปลาสะวาย ต าบลหนองปลาสวาย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนทุ่งหวัชา้งพทิยาคม ต าบล

ทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 6,822,000                    

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ยตม้ชยัยะวงศาอปุถมัภ ์ต าบลนา

ทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

อนุบาลล าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 4,606,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

บา้นม่วงสามปี  ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 11,999,700                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยตม้ชยัยะวงศาอปุถมัภ ์ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,833,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าตาล ต าบลม่วงนอ้ย อ าเภอป่าซาง จงัหวดั แห่ง 1 411,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไซ ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 443,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลล าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 565,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นมา้ ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 575,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสนัคะยอม ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 595,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นกอ้ง ต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง จงัหวดั แห่ง 1 260,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาต ัง้ ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 239,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่าสกั ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 117,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเงอืก ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอรญัญาราม ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดั แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฉางขา้วนอ้ย ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จงัหวดั แห่ง 1 222,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองหลม่ ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 317,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นเรือน ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดั แห่ง 1 186,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัป่าเหยีง ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 89,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชา้งคืน ต าบลหนองชา้งคืน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ยอ้ย ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ดง ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปงแม่ลอบ ต าบลทาแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งยาว ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยสม้ ต าบลเหมอืงจี้ อ  าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัชา้งค า้ ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่เมย ต าบลทาขมุเงนิ อ าเภอแม่ทา จงัหวดั แห่ง 1 222,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาตา้ย ต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าจี้ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยปิง ต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่บอน ต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าพลู ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 187,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01510000 จงัหวดัล าพูน

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฮัว่ ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 262,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนมูล ต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง แห่ง 1 76,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลอ้งเครือกวาว ต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีง แห่ง 1 141,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงโตน ต าบลเหลา่ยาว อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดั แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหา้ ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดั แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยปนัจอ๊ย ต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีงหนอง แห่ง 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไมต้ะเคียน ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งหวัชา้ง ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง แห่ง 1 252,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหละ ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ป้อก ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 281,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ปนัเดง ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นป่าไผ่ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโฮ่ง ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งแดง ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวก ต าบลดงด า อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่กองวะ ต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 159,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งขา้วหาง ต าบลตุะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอ้จดัสรร ต าบลกอ้ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 204,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลา่ยท่า ต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 220,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปวง ต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดั แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดง ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 246,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นเวยีงหนองลอ่ง ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาลาด ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 147,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01510000 จงัหวดัล าพูน

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองยวง ต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัวไิล ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าหลกุ ต าบลหนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากลาง ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่หวา่ง (ราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลนาทราย อ าเภอ แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัปูเลย ต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดั แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฮ่อมตอ้ ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีศรีวชิยั ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง แห่ง 1 278,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง ต าบลหนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง แห่ง 1 174,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโฮ่งศีลาภรณ์ ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ยาว ต าบลเหลา่ยาว อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดั แห่ง 1 141,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่เทย ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยแพ่ง ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดั แห่ง 1 136,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลาสะวาย ต าบลหนองปลาสวาย อ าเภอ แห่ง 1 199,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าเลา สาขาผาด่าน ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา แห่ง 1 172,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,790,800                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโป่งรู ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 628,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนวดักู่เสา้ ต าบลเหมอืงจี้ อ  าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั แห่ง 1 480,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนต าบลริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั แห่ง 1 431,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนวดัขี้เหลก็ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั แห่ง 1 341,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวดัชา้งค า้ ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 288,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ศรีบุญยนื-วงัทอง ต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 618,100                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นนาเลีย่ง ต าบลนา

ทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 380,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง แห่ง 1 622,300                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,295,260                 
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งบลงทนุ 5,295,260                 

ครุภณัฑ์ 5,295,260                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 185,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นสนัป่าเหยีง 

ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นผาต ัง้ ต าบล

ทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนวดันครเจดยี ์ต าบลนคร

เจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นศรีบุญยนื-วงัทอง ต าบล

เหมอืงงา่ อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนวดัหนองสมณะ ต าบลนครเจดยี ์

 อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นศรี

ป้าน ต าบลทาขมุเงนิ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ผาตา้ย ต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนวดั

บา้นเวยีงหนองลอ่ง ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ฮัว่ ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

ทุ่งยาว ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

แม่ป้อก ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

นากลาง ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

หนองยวง ต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองปลาสะวาย ต าบลหนองปลาสวาย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นนาเลีย่ง ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นลอ้งเครือกวาว ต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหว้ยแพ่ง ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,453,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัสนัคะยอม ต าบล

มะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นฮ่องกอม่วง 

ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัป่าตึง-หว้ยยาบ 

ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัวงัหลวง ต าบลป่า

พลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับา้นดง (ค าบุญ

ประชาถกล) ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 142,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัน า้พ ุต าบลป่าสกั

 อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแม่เมย ต าบลทาขมุ

เงนิ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัหนองหลม่ ต าบลศรี

บวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นศรียอ้ย 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดัน า้

ดบิ ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองชา้งคืน ต าบลหนองชา้งคืน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นนา

เลีย่ง ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แม่เทย ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ผาลาด ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นศรียอ้ย ต าบลตน้

ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าซาง ต าบลป่าซาง

 อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 413,500                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัวงัหลวง ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นดอนมูล ต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัป่าตึงเชตวนั ต าบล

เหมอืงจี้ อ  าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหว้ยไซ ต าบลหว้ยยาบ

 อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโป่งรู ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนตอง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัวงัหลวง ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแม่ป้อก ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งหวัชา้ง ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง เครื่อง 1 30,300                        
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,100,960                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดอนมูล ต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

เหมอืงงา่ ต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัสนัป่าสกั ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกองงาม

 ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัป่า

ตึงเชตวนั ต าบลเหมอืงจี้ อ  าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่ดง

 ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลา่

ป่ากอ๋ย ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกอง

งาม ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าเลา

 ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัศรี

ดอนชยั ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโฮ่งศี

ลาภรณ์ ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หา้ ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลา่

ยาว ต าบลเหลา่ยาว อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

เทย ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 43 67,940                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง 

ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งหวั

ชา้ง ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นลอ้ง

เครือกวาว ต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผา

ลาด ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

ยวง ต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

แม่ตืน ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้นดง 

(ค าบุญประชาถกล) ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยสม้ ต าบลเหมอืงจี้ อ  าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศรีป้าน ต าบลทาขมุเงนิ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสนัทราย ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสนัตน้ธง ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนตอง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าตาล ต าบลม่วงนอ้ย อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยแพ่ง ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองปลาสะวาย ต าบลหนองปลาสวาย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นผาตา้ย ต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่ป้อกใน ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัป่า

ตึงเชตวนั ต าบลเหมอืงจี้ อ  าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่ป้อก ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โป่งแดง ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นดง

 ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สนัวไิล ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นป่าตาล ต าบลม่วงนอ้ย อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นฮัว่ ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหลา่ยท่า ต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนากลาง ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองชา้งคืน ต าบลหนองชา้งคืน อ าเภอเมอืงล  าพูน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนบา้นเหมอืงจี้ ต าบลเหมอืงจี้ อ  าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดันครเจดยี ์ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัสนัตน้ธง ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนต าบลบา้นแป้น ต าบลบา้นแป้น อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสนัวไิล ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,101,500                 
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งบลงทนุ 4,101,500                 

ครุภณัฑ์ 4,101,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 53,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 4 31,600                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 577,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 

เขต 1 ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 

เขต 2 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต าบลบา้นโฮ่ง เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต าบลบา้นโฮ่ง 

อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดั เครื่อง 28 70,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง เครื่อง 3 9,300                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ต าบลตน้

ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 18,000                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต าบลบา้น

โฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 36,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 166,400                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ต าบลตน้ธง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,993,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยหละ ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนวดัวงั

หลวง ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นศรีสุพรรณ ต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ต าบลริมปิง ต าบลริมปิง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นป่าเลา ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับา้นกอ้ง ต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าเลา 

ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่เทย

 ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 12 20,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง 

ต าบลศรีวชิยั อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 13 21,840                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัน า้พ ุต าบลป่าสกั 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยตม้ชยัยะวงศา

อปุถมัภ ์ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดับา้นดง (ค าบุญประชา

ถกล) ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยไซ ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอ ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่ลาน ต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 13,233,700                
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การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 12,033,300                

งบลงทนุ 12,033,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,033,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,254,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียนว

ชริป่าซาง ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนทาขมุเงนิวทิยาคาร ต าบลทาขมุ

เงนิ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,035,500                    

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

ส่วนบุญโญปถมัภ ์ล  าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 8,035,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,743,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าตาลบา้นธพิทิยา ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดั แห่ง 1 594,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอโุมงคว์ทิยาคม ต าบลอโุมงค ์อ าเภอเมอืงล  าพูน แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 348,800                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นแป้น

พทิยาคม ต าบลบา้นแป้น อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแม่ทา

วทิยาคม ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 5,613,000                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,967,000                 

งบลงทนุ 1,967,000                 

ครุภณัฑ์ 1,967,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 381,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอลความละเอยีด300x400จดุ

ต่อตารางน้ิว  ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 3 25,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 630,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 1 268,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 2 98,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 2 38,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 3 28,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตู ้ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เตา 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน

 ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เตา 2 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 440,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืง ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 3 39,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 3 90,900                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จอ 3 28,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1366x768 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 3 30,900                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 35,000                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 3 69,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 256,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั ชดุ 1 192,500                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบคานสมดุลพรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 1 8,000                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน เครื่อง 10 120,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 130,600                      

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตวั 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 18,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตวั 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลอกบวั แบบมอืถอื ขนาด 12 มลิลเิมตร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 2 13,800                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 2,126,000                 

งบลงทนุ 2,126,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,126,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,126,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าพูน

 ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 2,126,000                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,520,000                 

งบอดุหนุน 1,520,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,520,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,520,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 7,291,900                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 6,088,200                 

งบลงทนุ 6,088,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,088,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 743,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 205/26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26

 ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 743,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,674,300                    
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รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงไก่เน้ือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26 

ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 527,600                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์26 ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์26 ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,089,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26 ต าบล

น า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 3,089,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 581,600                      

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้ใตด้นิ ค.ส.ล. ขนาดความจ ุ120 ลบ.ม. (ตวัถงั

โผลเ่หนือระดบัดนิ 0.50 เมตร) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26 ต าบลน า้ดบิ

 อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ถงั 1 383,100                      

รายการระดบัที1่: ป้อมยาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26 ต าบลน า้ดบิ 

อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 198,500                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,203,700                 

งบลงทนุ 1,203,700                 

ครุภณัฑ์ 1,203,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ตัรพลาสติกแบบหนา้เดยีว โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์26 ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 96,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

26 ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 464,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26 

ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 20 464,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์26 ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง ชดุ 1 600,200                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 34,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั ขนาดก าลงัขยาย 30 เท่า โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์26 ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 34,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 227,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 227,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 227,000                   

งบด าเนินงาน 227,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 227,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 227,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 585,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 585,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 100,000                      
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เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 465,000                   

งบด าเนินงาน 465,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 465,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 465,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 111,456,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 94,810,900                

โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 41,755,300                

พฒันาขดีความสามารถนกัศึกษาดา้นทกัษะกระบวนการคดิและประยกุตใ์ชอ้งค์

ความรูด้า้นวทิยาศาสตรเ์ป็นฐานในการพฒันาเทคโนโลยวีชิาชพี 41,755,300                

งบลงทนุ 41,755,300                

ครุภณัฑ์ 8,795,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,663,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์  

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี  าพูน ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดั คนั 1 1,375,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยลี  าพูน ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,847,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานประมวลผล  

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี  าพูน ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดั เครื่อง 30 630,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ต วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยลี  าพูน ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 5,217,400                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 285,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยลี  าพูน ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน ต าบลทาสบเสา้

 อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 30 285,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,959,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยลี  าพูน ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 12,555,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,288,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 4,000 ตารางเมตร  

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี  าพูน ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดั หลงั 1 19,288,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,116,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

ล  าพูน ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา{{LF}}จงัหวดัล  าพูน รายการ 1 1,116,000                    

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 53,055,600                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 37,847,100                

งบอดุหนุน 37,847,100                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 37,847,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 37,847,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 6,840,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,573,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,078,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,249,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 23,106,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 15,208,500                

งบอดุหนุน 15,208,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,208,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 15,208,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,492,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 343,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 671,400                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 708,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 11,993,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 16,645,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 1,840,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 1,840,000                 

งบลงทนุ 1,840,000                 

ครุภณัฑ์ 1,840,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการทฤษฎแีละปฎบิตัิการวชิาเคม ี 

วทิยาลยัการอาชพีบา้นโฮ่ง ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรท์างการบญัช ี 

วทิยาลยัการอาชพีป่าซาง ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบหอยโขง่(เครื่องยนตด์เีซล) สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี  าพูน ต าบลทาสบเสา้ 

อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 90,000                        

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 14,805,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 14,805,900                

งบลงทนุ 14,805,900                

ครุภณัฑ์ 2,250,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคล าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 25 750,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 150 มม. พรอ้ม

อปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิคล าพูน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั เครื่อง 6 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,555,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้  วทิยาลยัเทคนิคล าพูน 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 12,555,900                   
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มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 29,553,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 29,553,000                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 29,553,000                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 29,553,000                

งบอดุหนุน 29,553,000                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,753,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ  วทิยาลยัสงฆล์  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ตวั 30 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น  วทิยาลยัสงฆล์  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัสงฆล์  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืง เครื่อง 40 880,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

วทิยาลยัสงฆล์  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 15 315,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร วทิยาลยัสงฆล์  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน   วทิยาลยัสงฆล์  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน วทิยาลยัสงฆล์  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี วทิยาลยัสงฆล์  าพูน ต าบล

ตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่่อง 10 324,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ วทิยาลยัสงฆล์  าพูน ต าบลตน้

ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ชดุ 40 220,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว วทิยาลยัสงฆ์

ล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 10 550,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรม 3 ขา ขนาด 25 น้ิว  วทิยาลยัสงฆ์

ล  าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบเน็ตเวริค์และไฟเบอรอ์อฟติก  วทิยาลยัสงฆล์  าพูน 

ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ระบบ 1 200,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสมดุ วทิยาลยัสงฆต์ าบลตน้ธง  อ าเภอเมอืง

ล  าพูน จงัหวดัล  าพูน งาน 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ผนงักนัดนิและทางเดนิเทา้ ต าบลตน้ธง  อ าเภอเมอืงล  าพูน

 จงัหวดัล  าพูน งาน 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียน วทิยาลยัสงฆล์  าพูน ต าบลตน้ธง  

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน งาน 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการ วทิยาลยัสงฆล์  าพูน ต าบลตน้ธง 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 20,000,000                   

กระทรวงสำธำรณสขุ 23,979,400                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 23,979,400                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 12,140,000                

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 12,140,000                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 12,140,000                

งบลงทนุ 12,140,000                
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ครุภณัฑ์ 12,140,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,180,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัผ่าตดัจอประสาทตาพรอ้มชดุกลบั

ภาพระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลล าพูน ต าบลตน้ธง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั กลอ้ง 1 5,880,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 mA. 

ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า โรงพยาบาลแม่ทา ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา เครื่อง 1 1,300,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 4,960,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลโครงสรา้งปลอดภยัเคลอืบสารตา้นจลุชพี

ขนาดกลาง โรงพยาบาลทุ่งหวัชา้ง ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดั คนั 1 2,480,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลโครงสรา้งปลอดภยัเคลอืบสารตา้นจลุชพี

ขนาดกลาง โรงพยาบาลบา้นธ ิต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน คนั 1 2,480,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,600,000                 

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 1,600,000                 

ภาคเหนือเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอายแุบบครบวงจรสู่คุณภาพชวีติทีด่ี 1,600,000                 

งบลงทนุ 1,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสุ้งอายแุละคนพกิาร ทางลาด ราวจบั ป้าย

สญัญลกัณ์ ที่จอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทาทุ่งหลวง 

ต าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสุ้งอายแุละคนพกิาร ทางลาด ราวจบั ป้าย

สญัญลกัณ์ ที่จอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทาขมุเงนิ ต าบล

ทาขมุเงนิ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสุ้งอายแุละคนพกิาร ทางลาด ราวจบั ป้าย

สญัญลกัณ์ ที่จอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองลอ่ง ต าบล

หนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสุ้งอายแุละคนพกิาร ทางลาด ราวจบั ป้าย

สญัญลกัณ์ ที่จอดรถ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวยีงหนองลอ่ง ต าบล

หนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 10,239,400                

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 10,239,400                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 10,114,400                

งบลงทนุ 10,114,400                

ครุภณัฑ์ 487,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 426,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 15,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงล  าพูน ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 51,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอแม่ทา ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 13,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอแม่ทา ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงล  าพูน ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 32,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 15,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอแม่ทา ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 51,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 40 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวยีงหนองลอ่ง 

ต าบลหนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 60,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,500 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหวัชา้ง ต าบลทุ่ง

หวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,500 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวยีงหนองลอ่ง 

ต าบลหนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 30,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,627,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,627,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล  าพูน ต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอเมอืง หลงั 1 9,627,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 125,000                   

งบลงทนุ 125,000                   

ครุภณัฑ์ 125,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล  าพูน ต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอเมอืงล  าพูน เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multi function ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล  าพูน ต าบลเหมอืงงา่ อ าเภอเมอืงล  าพูน 5 45,000                        

กระทรวงอตุสำหกรรม 971,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 971,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 971,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 971,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 971,000                   

งบลงทนุ 971,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 971,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 971,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน หลงั 8 971,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 6,146,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 6,146,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,146,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 4,146,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 4,146,000                 

งบลงทนุ 24,000                     

ครุภณัฑ์ 24,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 24,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัล  าพูน  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 24,000                        

งบอดุหนุน 4,122,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,122,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้บ่อเหลอืง ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบวับาน ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลา่มชา้ง ต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสรอ้ย ต าบลมะกอก อ าเภออ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลี้หลวง ต าบลลี้ อ  าเภออ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหก ต าบลลี้ อ  าเภออ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยหญา้ไทร ต าบลดงด า อ าเภออ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าจี้ ต าบลป่าไผ่ อ าเภออ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยน า้เยน็ ต าบลป่าไผ่ อ าเภออ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นปาง ต าบลศรีวชิยั อ าเภออ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยบง ต าบลศรีวชิยั อ าเภออ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระพทุธบาทดอยถ า้ ต าบลแม่ลาน อ าเภออ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เหลา่ปงเสอื ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทาดอยค า ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทาขมุเงนิ ต าบลทาขมุเงนิ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทาสบเสา้ ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทาศาลา ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัตบัเต่า ต าบลบา้นโฮ่ง อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งม่าน ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าตึง ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยไร่ ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยงูสงิห ์ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัหนองเจดยี ์ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,800,000                    

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 1,000,000                 

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัศรีเตี้ย

 ต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 1,000,000                    

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 1,000,000                 

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมอนิทะวทิยา ต าบลบา้นแป้น อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมหอปริยตัิศึกษาวดัพระธาตุหริภญุชยั ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมพระเจา้ตนหลวง ต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมปริยตัิสามญัสามคัคีวทิยา ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมพระชยัยะวงศาพฒันา  ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 200,000                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัล  าพูน ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัล  าพูน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัล  าพูน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 19,574,600                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,476,000                 
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แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,476,000                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 1,476,000                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,476,000                 

งบอดุหนุน 1,476,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,476,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัล  าพูน ไร่ 600 1,476,000                    

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 18,098,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 18,098,600                

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 18,098,600                

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 18,098,600                

งบลงทนุ 18,098,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,098,600                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,098,600                   

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้ 7 ช่วง จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 18,098,600                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 262,361,700               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 61,902,700                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 61,902,700                

โครงการยกระดบัและเชื่อมโยงการคา้ การลงทนุ และการคา้ชายแดน 29,400,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางเพือ่ส่งเสริมการคา้ชายแดน 29,400,000                

งบลงทนุ 29,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,400,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,400,000                   

รายการระดบัที1่: กจิกรรมปรบัปรุงโครงขา่ยทางหลวงชนบท สายบา้นร่อง

กาด –  บา้นหวัฝาย อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ระยะทาง 5.000 สายทาง 1 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: กจิกรรมปรบัปรุงโครงขา่ยทางหลวงชนบท สายแยกทาง

หลวงหมายเลข 11- บา้นสะแลง่ อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ระยะทาง สายทาง 1 14,500,000                   

โครงการยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธุรกจิเกษตร 8,947,400                 

ยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธุรกจิเกษตร 8,947,400                 

งบลงทนุ 8,947,400                 

ครุภณัฑ์ 8,947,400                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 8,947,400                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องจกัรผลติอาหารสตัว ์ส าหรบัผลติอาหารทเีอม็อาร ์

แบบแกนตัง้ 2 เกลยีวผสม ชนิดลากจูงดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 13 ลูกบาศกเ์มตร ศูนยร์วบรวมน า้นมดบิ สหกรณ์การเกษตรแม่ทา

 จ ากดั 199 หมู่ที่ 3 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 1,309,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรผลติอาหารสตัว ์ส าหรบัผลติอาหารทเีอม็อาร ์

แบบแกนตัง้ 2 เกลยีวผสม ชนิดลากจูงดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 13 ลูกบาศกเ์มตร สหกรณ์โคนมล าพูน 22 หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยยาบ เครื่อง 1 1,309,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอรช์นิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 95 แรงมา้

 พรอ้มบุง้กี ๋ศูนยร์วบรวมน า้นมดบิ สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากดั 199 

หมู่ที่ 3 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน คนั 1 1,193,500                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอรช์นิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 95 แรงมา้

 พรอ้มบุง้กี ๋สหกรณ์โคนมล าพูน 22 หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิ คนั 1 1,193,500                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้รวมกอง ศูนยร์วบรวมน า้นมดบิ สหกรณ์

การเกษตรแม่ทา จ ากดั 199 หมู่ 3 ต าบลทาปลาดุก  อ าเภอแม่ทา  จงัหวดั เครื่อง 1 192,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้รวมกอง สหกรณ์โคนมล าพูน  22 หมู่ 8 

 ต าบลหว้ยยาบ  อ าเภอบา้นธ ิ จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 192,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่จ่ายหญา้ ศูนยร์วบรวมน า้นมดบิ สหกรณ์

การเกษตรแม่ทา จ ากดั 199 หมู่ 3 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดั เครื่อง 1 754,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่จ่ายหญา้ สหกรณ์โคนมล าพูน 22 หมู่ 8 ต าบล

หว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 754,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่หญา้สด ศูนยร์วบรวมน า้นมดบิ สหกรณ์

การเกษตรแม่ทา จ ากดั 199 หมู่ 3 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดั เครื่อง 1 269,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่หญา้สด สหกรณ์โคนมล าพูน 22 หมู่ 8  ต าบล

หว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 269,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แบบจานหมนุ แบบ 4 จาน ศูนยร์วบรวม

น า้นมดบิ สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากดั 199 หมู่ 3 ต าบลทาปลาดุก 

อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 292,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แบบจานหมนุ แบบ 4 จาน สหกรณ์โคนม

ล าพูน  22 หมู่ 8 ต าบลหว้ยยาบ  อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 292,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้ฟ่อนแหง้ ศูนยร์วบรวมน า้นมดบิ สหกรณ์

การเกษตรแม่ทา จ ากดั 199 หมู่ 3 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดั เครื่อง 1 462,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้ฟ่อนแหง้ สหกรณ์โคนมล าพูน  22 หมู่ 8 

ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน เครื่อง 1 462,000                      

โครงการส่งเสริมการขยายตลาดทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ท ัง้ในและ

ต่างประเทศ 19,900,000                

พฒันาและยกระดบัการทอ่งเทีย่วพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 19,900,000                

งบลงทนุ 19,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,900,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งและปรบัปรุงภูมทิศันโ์ดยรอบบริเวณหนองบวั

 ระยะที่ 2 ล าพูน ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน แห่ง 1 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หว้ยหญา้ไซ-ลี้ 

อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน (ตอน 1) กโิลเมตร 46 + 250 - กโิลเมตร 46 + 750

 ระยะทาง 0.500 กโิลเมตร สายทาง 1 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: การก่อสรา้งอตัลกัษณ์ทอ้งถิน่เชงิวฒันธรรมเพือ่ส่งเสริม

การท่องเที่ยว บริเวณรอบคูเมอืง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดั แห่ง 1 1,400,000                    

โครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 3,655,300                 

เสริมสรา้งเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 3,655,300                 

งบด าเนินงาน 3,655,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,655,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,625,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่และประชาสมัพนัธ์ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 5,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งพธิเีปิดและจดักจิกรรม งาน 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 29,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 23,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 2,400                         
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รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 3,600                         

จงัหวดัล  าพูน 200,459,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 200,459,000              

การพฒันาดา้นสงัคม 62,222,200                

การพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของจงัหวดัล  าพูน 2,751,600                 

งบด าเนินงาน 2,751,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,751,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 379,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 647,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 644,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,446,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,446,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 104,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา 0 10,500                        

การปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน

จงัหวดัล  าพูน 50,470,600                

งบลงทนุ 50,470,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,470,600                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,281,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บา้นสนัป่าฮกั หมู่ที่

 11 ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 

บริเวณสนามกฬีา หมู่ที่ 4 ต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง แห่ง 1 2,493,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 36,102,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นป่าเสา้ หมู่ที่ 9 

ต าบลอโุมงค ์อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูนขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 

1.5550 กโิเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,665 ตารางเมตร สายทาง 1 2,730,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตสายประมงน า้จดื

 - เชือ่มถนน รพช. ต าบลศรีบวับาน (ลพ 3002 – ลพ 6309) บา้นหว้ยมา้โกง้

 หมู่ที่ 8 ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 2.15 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,600 สายทาง 1 4,731,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายล าเหมอืงกลางเชือ่ม

ระหวา่ง หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 16 ต าบลน า้ดบิ อ าเภอป่าซาง 

จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,760 ตารางเมตร สายทาง 1 1,361,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 11 ต าบลศรีวชิยั 

อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 991,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายเลยีบฝัง่น า้ลี้ต าบล

ศรีเตี้ย) ต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบา้นโฮ่ง  จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว

 2.2500 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 4,562,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสริมผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ 1 บา้น

หนองสูน ต าบลหนองปลาสะวาย อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 

6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1.09 กโิลเมตร สายทาง 1 1,763,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสริมผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีตสายหนา้ตลาดถงึ

หนา้โรงพกั (เก่า) หมู่ที่ 2 บา้นหนองปลาสะวาย ต าบลหนองปลาสะวาย 

อ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 620 เมตร สายทาง 1 857,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเทคโนโลยหีมู่บา้นครู

 - บา้นสนัมะนะ ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิจงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 6 เมตร

 ยาว 820 เมตร หนา 0.23 เมตร พรอ้มไหลท่างคอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง

ขา้งละ 1.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,560 ตารางเมตร สายทาง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเทคโนโลยหีมู่บา้น

สนัมะนะ - ชา้งเพี้ยน ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิ จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 6 

เมตร ยาว 1.1400 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร พรอ้มไหลท่างลูกรงักวา้งขา้ง

ละ 0.25 เมตร หรือมพีื้นที่ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 6,840 ตารางเมตร สายทาง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย 15 บา้นจริญญา 

หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 5 เมตร 

ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 990 เมตร สายทาง 1 2,833,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอลฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 เชือ่มหมู่ที่ 2 

ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 

0.05 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร สายทาง 1 1,959,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หมู่ที่ 1 เชือ่ม หมู่ที่ 8 

ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 490 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,960 ตารางเมตร สายทาง 1 989,000                      

รายการระดบัที1่: เสริมผวิถนนแอสฟลัคอนกรีตเริ่มจากหนา้โรงเรียนบา้น

สนัป่าเหยีง หมู่ที่ 7, 8 ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2.3850 กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่ สายทาง 1 3,325,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,086,900                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตสายบา้นหว้ย

หญา้ไซ หมู่ที่ 4 ต าบลดงด า อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว สายทาง 1 4,229,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตสายสวนทวิทอง หมู่ที่

 11 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูนขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 450 เมตร สายทาง 1 838,900                      

รายการระดบัที1่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัติกสค์อนกรีตภายในหมู่บา้น

 บา้นบวก หมู่ที่ 3 ต าบลดงด า อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง  5 เมตร 

ยาว 2.990 กโิลเมตร สายทาง 1 4,019,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 21,714,000                

บริหารจดัการน า้เพือ่ป้องกนัและบรรเทาภยัแลง้และอทุกภยัและเพือ่การเกษตร

จงัหวดัล  าพูน 21,714,000                

งบลงทนุ 21,714,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,714,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 21,714,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายกัน้น า้ล  าหว้ยแม่อาว บา้นปางกอตนั หมู่ที่ 4 

ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน  ตามแบบมาตรฐาน (มข 2526) แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะบา้นใหม่บวกคะยอม หมู่ที่ 1 

ต าบลนครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 6 เมตร ลกึ 3 เมตร แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยแม่วงัสา้นบา้นหนองสมณะ หมู่ที่ 2 ต าบล

นครเจดยี ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ฝายม่วงป้อม 

ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน  ขนาดความยาว 1,100 เมตร แห่ง 1 3,303,300                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ฝายแม่หละ ต าบล

นาทราย อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ขนาดความยาว 1,400 เมตร แห่ง 1 4,203,700                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้เพือ่การเกษตรหว้ยขี ่บา้นกอ้หนอง หมู่ที่ 2 

ต าบลกอ้  มปีริมาณดนิไม่นอ้ยกวา่ 38,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,958,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้เพือ่การเกษตรหว้ยน า้ด ัน้ บา้นกอ้จอก หมู่ที่

 3 ต าบลกอ้ มปีริมาณดนิไม่นอ้ยกวา่ 33,325 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,761,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้เพือ่การเกษตรหว้ยน า้ลวา บา้นกอ้จอก หมู่ที่

 3 ต าบลกอ้ มปีริมาณดนิไม่นอ้ยกวา่ 5,624 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 594,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้เพือ่การเกษตรหว้ยขจวม บา้นกอ้จอก หมู่ที่

 3 ต าบลกอ้ มปีริมาณดนิไม่นอ้ยกวา่ 5,624 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 594,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็รูปตวัยูล  าเหมอืง

เหลา่ฮอ้ หมู่ที่ 3 บา้นศาลาแม่ทา ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา ขนาดกวา้ง 

1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลกึ 1.20 เมตร แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็รูปตวัยูล  าเหมอืง

กลาง หมู่ที่ 6 บา้นทารอ้งเรือ ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแม่ทา ขนาดกวา้ง 1.20 

เมตร ยาว 1,000 เมตร ลกึ 1.00 เมตร แห่ง 1 3,300,000                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 21,084,100                

ส่งเสริมและพฒันาหตัถ นวตักรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เตรียมความพรอ้มสู่สากล 21,084,100                

งบด าเนินงาน 21,084,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,084,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,029,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 768,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 247,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 521,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 884,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 884,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 18,377,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 18,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการและการแสดงและจ าหน่าย

ผลติภณัฑห์ตัถอตุสาหกรรม 0 683,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 57,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าบรรจภุณัฑต์น้แบบ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าผลติภณัฑต์วัอยา่งเพือ่ทดสอบตลาด 0 77,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑห์ตัถ 0 1,042,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเจรจาจบัคู่ธุรกจิระหวา่งภูมภิาค

และตลาดอาเซยีน/อาเซยีน+6 คู่เจรจาธุรกจิไม่นอ้ยกวา่ 10 คู่ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการแถลงขา่วและจดัท าสือ่

ประชาสมัพนัธก์ารจดังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑช์มุชน 

(OTOP) ในภูมภิาคต่างๆ 0 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,000                         

การพฒันาดา้นเกษตร 55,081,100                

เพิม่ประสทิธภิาพและยกระดบัมาตรฐาน การผลติสนิคา้เกษตรจงัหวดัล  าพูน 2,257,800                 

งบด าเนินงาน 2,257,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,257,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 156,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 976,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 976,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ กลอ่ง 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 880,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 55,000                        

ขบัเคลือ่นขยายผลการด าเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริดา้นการเกษตร 

ภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 5,800,900                 

งบด าเนินงาน 5,800,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,800,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 57,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 775,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 775,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย Roll up และแผ่นพบั เป็นสือ่

ประชาสมัพนัธก์ารส่งเสริมการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื เพือ่ใชใ้นการ

ประชาสมัพนัธ ์การจดันิทรรศการของจงัหวดัล  าพูน 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี (อพ.สธ.) ของจงัหวดัล  าพูน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 48,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,019,400                    

จดัต ัง้ศูนยส์มัมาชพีชมุชน 671,600                   

งบด าเนินงาน 671,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 671,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 252,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 219,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 219,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,600                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 9,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 144,000                      

พฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมล าไยอบแหง้เน้ือสทีองในจงัหวดัล  าพูน 2,020,000                 

งบด าเนินงาน 2,020,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,020,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,020,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการใหค้ าปรึกษาแนะน าเชงิ

ลกึในการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนั 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริหารจดัการแผนงาน 0 20,000                        

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การเกษตรจงัหวดัล  าพูน 44,330,800                



81 / 83

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01510000 จงัหวดัล าพูน

งบลงทนุ 44,330,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,330,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,002,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งตลาดกลางผลผลติทางการเกษตรเทศบาลต าบล

ม่วงนอ้ย อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล  าพูน เทพื้นคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 5,100 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 3,278,000                    

รายการระดบัที1่: จดัต ัง้ศูนยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงเทศบาลต าบลทุ่ง

หวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพูน พื้นที่ด  าเนินการ จ านวน 16 ไร่ 3 งาน แห่ง 1 1,724,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 34,540,000                   

รายการระดบัที1่:  วางท่อส่งน า้เพือ่การเกษตรบา้นร่องหา้ หมู่ที่ 4 บา้นป่า

ตอง หมู่ที่ 7 และบา้นสารภชียั หมู่ที่ 12 ต าบลท่าตุม้ อ าเภอป่าซาง วางท่อ

ส่งน า้พวีซี ีขนาด 4 น้ิว ช ัน้ 8.5 ชนิดปลายบาน จ านวน 1,850 ท่อน พรอ้ม แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ (เหมอืงลุม่) 

ต าบลป่าพลู อ าเภอบา้นโฮ่ง จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 1.50 เมตร ลกึ 

1.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 550 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 1.00 เมตร ลกึ 

0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 250 เมตร แห่ง 1 1,532,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็นาโฮง้ บา้นหนอง

หลกั หมู่ที่ 9 ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร ลกึ

 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 630 เมตร แห่ง 1 1,994,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ทุ่งใหม่ลา่ง ตอน 2

 บา้นแม่ปนัเด็ง หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง ขนาดกวา้ง 1 เมตร

  ลกึ 1 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 1,032,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็หว้ยท่าขา้มชา้ง 

บา้นใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง ขนาดกวา้ง 1 เมตร  ลกึ 1

 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 1,989,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็เหมอืงปู่ขงิ บา้น

หว้ยไร่ หมู่ที่ 8 ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร 

ลกึ 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 630 เมตร แห่ง 1 1,994,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยหนิฝน (ตอนที่ 1) บา้นทุ่งหวัชา้ง 

หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง ขนาดกวา้ง 90 เมตร ยาวเฉลีย่ 

165 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.40 เมตร หรือปริมาณดนิขดุ 32,500 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็หว้ยโป่ง บา้นป่าตึง

งาม หมู่ที่ 3 ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร ลกึ 

0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 630 เมตร แห่ง 1 1,994,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็หว้ยมะเกลอื บา้น

โป่งแดง หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง ขนาดกวา้ง 1 เมตร ลกึ 1 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 1,912,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็บา้นไมต้ะเคียน 

หมู่ที่ 2 ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลกึ 0.60 

เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 665 เมตร แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็หว้ยแม่อยุ ตอน 2

 บา้นโป่งแดง หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง ขนาดกวา้ง 1 เมตร 

ลกึ 1 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 1,836,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็หว้ยสา้น บา้นแม่

ปนัเด็ง หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งหวัชา้ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง ขนาดกวา้ง 1 เมตร ลกึ 1 

เมตร  ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 1,989,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็เหมอืงกนังอ หมู่ที่

 5 ต าบลหนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง ขนาดความกวา้ง 1.20 เมตร ลกึ 

1 เมตร ยาว 909 เมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็รูปตวัยู หมู่ที่ 8 

ต าบลวงัผาง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง ขนาดความกวา้ง 0.80 เมตร สูง 0.80 

เมตร ยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 1,917,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 1 ต าบล

หนองลอ่ง อ าเภอเวยีงหนองลอ่ง ขนาดกวา้ง 3 เมตร ลกึ 1.50 เมตร ยาว 

210 เมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 1,706,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,788,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายทรายท่อปากคลองฝายหว้ยสบอูม 

บา้นลอ้งสนัติสุข หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง โดยการวาง

ระบบท่อส่งน า้ 1 แห่ง และบานระบายทดน า้ จ านวน 2 บาน แห่ง 1 821,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็บา้นปวง หมู่ที่ 7 

ต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จ านวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 1 เมตร 

ลกึ 1 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร

 ลกึ 0.80 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.12 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกวา้ง 0.50 

เมตร ลกึ 0.60 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.12 เมตร แห่ง 1 1,978,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็บา้นปวง (ทุ่งรอ้ง)

 หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นปวง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  ลกึ 0.60 

เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.12 เมตร แห่ง 1 1,989,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 40,357,600                

การพฒันาการทอ่งเทีย่ว สนิคา้บริการและผลติภณัฑท์ีส่  าคญัของจงัหวดัล  าพูน 40,357,600                

งบด าเนินงาน 11,461,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,461,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 164,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 554,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 554,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,500,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

เทดิพระเกยีรติคุณของพระนางจามเทวแีละไหวพ้ระรบัพรในเขตเมอืง

ล  าพูน ในแหลง่โบราณสถาน วดัที่มคีวามผูกพนัเชือ่มโยงกบัพระนางจาม 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานพระนางจามเทว ีเพือ่ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดผลติภณัฑช์มุชน 0 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานล าพูนลานบุญ ลา้นนา (สวดมนต์

ขา้มปี รบัพรปีใหม)่ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสบืสานประเพณีสรงน า้พระธาตุหริ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสบืสานประเพณีสลากยอ้มหน่ึงเดยีว 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 63,200                        

งบลงทนุ 28,896,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,896,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,344,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบับริการนกัท่องเที่ยวภายใน

ศาลหลกัเมอืงลี้ หมู่ที่ 6 ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 9 เมตร 

ยาว 15 เมตร สูง 3.40 เมตร (หอ้งน า้ชาย 3 หอ้ง หอ้งน า้หญงิ 3 หอ้ง แห่ง 1 977,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบับริการนกัท่องเที่ยว ต าบลกอ้ 

อ าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 6.20 เมตร ยาว 15.20 เมตร แห่ง 1 717,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นวฒันธรรมไตยอง ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิ

จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 4,190,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นวฒันธรรมไตยวนา ต าบลบา้นธ ิอ าเภอบา้นธ ิ

จงัหวดัล  าพูน หลงั 1 3,460,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,552,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เชือ่มต่อถนนพระยนื - 

ร่องไร่ ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 8 เมตร 

ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,275 ตารางเมตร สายทาง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโครงขา่ยทางหลวงชนบทสาย บา้นร่องกาด – 

บา้นหวัฝาย ต าบลหนองชา้งคืน อ าเภอเมอืงล  าพูน จงัหวดัล  าพูน ยาว 4.500 สายทาง 1 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันล์านคอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน

ศาลหลกัเมอืงลี้ หมู่ที่ 6 ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 32 เมตร

 ยาว 57 เมตร หนา 0.12 เมตร แห่ง 1 1,225,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บริเวณทางเขา้โป่งกา้ง 

หมู่ที่ 15 ต าบลลี้ อ  าเภอลี้ จงัหวดัล  าพูน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 520 เมตร

 หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,600 ตารางเมตร สายทาง 1 1,672,000                    


