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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 6,057,809,314            

จงัหวดัล ำปำง 6,057,809,314            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 80,384,800                

กรมประชาสมัพนัธ์ 80,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 80,000,000                

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 80,000,000                

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ครุภณัฑ์ 80,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีง ระบบ เอ.

เอม็.ขนาดก าลงัส่ง 100 กโิลวตัต ์สถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย 

ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 80,000,000                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 19 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลพระบาท อ าเภอ ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกำรคลงั 28,608,100                

กรมสรรพากร 28,608,100                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 28,608,100                

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 28,608,100                

การจดัเกบ็ภาษอีากร 28,608,100                

งบลงทนุ 28,608,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,608,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,608,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานสรรพากรพื้นที่ล  าปาง พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 28,608,100                   

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 45,271,600                

สถาบนัการพลศึกษา 45,271,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 22,793,500                

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

01520000 จงัหวดัล าปาง
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01520000 จงัหวดัล าปาง

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 22,793,500                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 22,793,500                

งบลงทนุ 22,793,500                

ครุภณัฑ์ 3,793,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,793,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกและทดสอบแรงก าลงัความเร็วกลา้มเน้ือขารวม 

แบบกระบอกลม ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลบ่อแฮว้  

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 760,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือ แบบดมัเบล พรอ้มมา้นัง่ราบ 

ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่สายพานโคง้ แบบก าหนดความเร็ว ต าบลบ่อแฮว้ 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 1,218,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงยมิสแ์บดมนิตนั วทิยาเขตล าปาง ต าบลบ่อ

แฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุบอลเป็นหญา้เทยีม วทิยาเขตล าปาง 

ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 22,478,100                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 22,478,100                

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 12,204,100                

งบลงทนุ 12,204,100                

ครุภณัฑ์ 1,973,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 479,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 27,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 276,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 83,200                        
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01520000 จงัหวดัล าปาง

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง จอ 3 65,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 127,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,156,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุซอล  ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง

 จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาวอลเลยบ์อล  ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,231,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และป้ายชือ่สถาบนั วทิยาเขตล าปาง ต าบลบ่อ

แฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 231,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยสุ์ขภาพชมุชน วทิยาเขตล าปาง ต าบลบ่อแฮว้

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 231,000                      

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 541,000                   

งบลงทนุ 541,000                   

ครุภณัฑ์ 541,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลบ่อแฮว้  

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 15,000                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 2,686,000                 

งบลงทนุ 2,686,000                 

ครุภณัฑ์ 2,686,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,221,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 179,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบสมรรถนะการเคลือ่นไหวร่างกายของนกักฬีา 

ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลบ่อแฮว้  

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง กลอ้ง 3 105,000                      

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 7,047,000                 

งบลงทนุ 7,047,000                 

ครุภณัฑ์ 6,545,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 71,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 894,000                      

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบั แบบ 3 พวงตดั ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 894,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,390,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานประเภทถนน ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง คนั 5 440,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานประเภทลู ่ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง คนั 5 440,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานประเภทถนน (แขง่ขนั) ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 5 750,000                      

รายการระดบัที1่: คนัธนูแขง่ขนั ประเภทคนัธนูโคง้กลบั  ต าบลบ่อแฮว้  

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 6 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: แผ่นรองรบัลูกธนูพรอ้มขาต ัง้เป้า  ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 30 150,000                      

รายการระดบัที1่: เวทมีวย  ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุบอล  ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 3 180,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลบ่อแฮว้  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงบบีมอืแบบดจิติอล ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงเหยยีดขาและหลงัแบบดจิติอล ต าบลบ่อแฮว้

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้แบบดจิติอล ต าบลบ่อแฮว้

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มโปรแกรมประเมนิผล

สมรรถภาพทางกาย ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 150,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลบ่อแฮว้  

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 502,000                      
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 502,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถ โรงเรียนกฬีาจงัหวดัล  าปาง ต าบลบ่อ

แฮว้  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 502,000                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 12,196,500                

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 2,659,900                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,659,900                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 957,000                   

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 957,000                   

งบลงทนุ 957,000                   

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัล  าปาง  

 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 957,000                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 120,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัล  าปาง    ต าบลนิคม

พฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 120,000                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 1,582,900                 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 1,582,900                 

งบลงทนุ 1,582,900                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

นิคมสรา้งตนเองกิ่วลม จงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 294,900                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 294,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งสว้ม นิคมสรา้งตนเองกิ่วลม จงัหวดัล  าปาง  

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 294,900                      

กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 5,371,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 5,371,100                 

ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุม้ครองและ

พทิกัษส์ทิธิ 5,371,100                 

บริหารจดัการและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการ 5,371,100                 

งบลงทนุ 5,371,100                 

ครุภณัฑ์ 1,071,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 298,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 2 72,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 2 45,400                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 18 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 30 72,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั 18 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 31 58,900                        

รายการระดบัที1่: พดัลมแขวนเพดาน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 20 49,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 218,000                      

รายการระดบัที1่: เตาอบไฟฟ้า ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

ภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เตา 2 61,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดขอ้เสอื ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 1 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

ภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เตา 1 44,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง

 จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 19,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง

 จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบเดนิตาม ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง

 จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 23,800                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยยนตต์ดัแต่งทรงพุ่มไม ้ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง

 จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 19,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 324,100                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง  ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดั

ล  าปาง  ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 90,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง  

ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตวั 3 57,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึวดีโีอ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง  ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง ตวั 1 32,900                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 230,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊สแตนเลสขนาด 75 x 180 x 78 เซนติเมตร ศูนย์

เรียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง  ต าบลปงแสน

ทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตวั 5 17,600                        

รายการระดบัที1่: เตาไฟฟ้าคู่ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

ภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง  ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เตา 2 6,600                         

รายการระดบัที1่: ตูอ้บขา้วโพด ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

ภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง  ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: เตารีดไอน า้ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

ภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง  ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง อนั 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรี

และครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง  ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรเยบ็ผา้คอมพวิเตอร ์ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและ

ครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง  ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง คนั 2 61,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรือนนอนหลงัที่ 9 ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง  ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมสายไฟฟ้าอาคารเรียน และโรงฝึก

อาชพี ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวัภาคเหนือ จงัหวดัล  าปาง  

ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง งาน 1 2,300,000                    

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 88,700                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 88,700                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 88,700                     
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จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 88,700                     

งบลงทนุ 88,700                     

ครุภณัฑ์ 88,700                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเด็กจงัหวดั

ล  าปาง ต าบลนิคมพฒันา  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 8,000                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน สถานพฒันาและฟ้ืนฟู

เด็กจงัหวดัล  าปาง ต าบลนิคมพฒันา  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 68,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเด็กจงัหวดัล  าปาง ต าบลนิคมพฒันา 

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเด็กจงัหวดัล  าปาง ต าบลนิคมพฒันา  อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี (LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ  1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว สถานพฒันาและฟ้ืนฟูเด็ก

จงัหวดัล  าปาง ต าบลนิคมพฒันา  อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,100                        

กรมกจิการผูสู้งอายุ 2,647,100                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,647,100                 

โครงการการส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 2,647,100                 

การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 2,647,100                 

งบลงทนุ 2,647,100                 

ครุภณัฑ์ 2,087,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 215,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 4 7,200                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 15 44,000                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้านเลือ่นกระจก 4 ฟตุ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ตู ้ 6 25,200                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทส์ านกังาน ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: ไฟฉุกเฉิน ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

จงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 11,200                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็ของแบบมฝีาปิด 2 ชัน้ 6 แถว ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุสมัมนา (แบบพบั) ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง ตวั 5 14,500                        
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

จงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตวั 20 30,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง ต าบลนิคมพฒันา 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน พรอ้มชดุ

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการและเครื่องส ารองไฟฟ้า ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 4 89,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี 

ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 34,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 310,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้เหลก็บานเลือ่น ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ตู ้ 50 275,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของหวัเตียง ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 50 17,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง 3 สูบ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 30,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 100,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร แบบมี

ลอ้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคม

พฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 1 28,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 560,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 60,000                        

รายการระดบัที1่: บ่อดกัไขมนั ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

จงัหวดัล  าปาง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง งาน 1 60,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและทาสภีายในและภายนอกอาคารที่พกั

เจา้หนา้ที่ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง  ต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง งาน 1 500,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,017,217,300            
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ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 27,500                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 27,500                     

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 27,500                     

งบลงทนุ 27,500                     

ครุภณัฑ์ 27,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน  ต าบลพระบาท   อ าเภอเมอืงล  าปาง  

 จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 5 27,500                        

กรมชลประทาน 924,107,200              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 126,455,200              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 34,110,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 34,110,000                

งบลงทนุ 34,110,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,110,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายสวนโฮ่ง ระยะ2  ต าบลนาโป่ง 

อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่แมะ ต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืง

ปาน จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่ไพร (ฝายทุ่งเกา้มุ่น) ต าบลวอ

แกว้ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 9,110,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมทางระบายน า้อ่างเกบ็น า้แพะทุ่งกวา๋ว (อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่ไพร (เหมอืงทุ่งโฮง้) 

ต าบลวอแกว้ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝัง่ซา้ยอ่างเกบ็น า้แม่ตา ต าบลปงดอน

 อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมทางระบบน า้และหนิคลกุสนัท านบอ่างเกบ็น า้แม่

แมะ ต าบลปงดอน อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝัง่ซา้ยอ่างเกบ็น า้แม่ยาว ต าบลแม่สนั

 อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายน า้งาว ต าบลหลวงเหนือ อ าเภอ

งาว จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้อ่างเกบ็น า้แม่ปอน ต าบลแม่สนั 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 410,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่เกีย๋ง (เหมอืงขวาบน) 

ต าบลเมอืงยาว อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่เกีย๋ง (เหมอืงขวาลา่ง) 

ต าบลเมอืงยาว อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่แมะ ต าบลปง

ดอน อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัล  าปาง ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 1,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 92,345,200                
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ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 92,345,200                

งบลงทนุ 92,345,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 92,345,200                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 92,345,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลอง RMC โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่

วงั ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ระยะทาง 2.000 กม. รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้หวังาน อ่างเกบ็น า้แม่ทะ โครงการ

ชลประทานล าปาง ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ระยะทาง 2.000 รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเขา้ถนนหวังานอ่างเกบ็น า้แม่ฟ้า อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ระยะทาง รายการ 0 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเขา้ถนนหวังานอ่างเกบ็น า้แม่เกีย๋ง อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลเมอืงยาว อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเขา้ถนนหวังานอ่างเกบ็น า้แม่กึด๊ อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเขา้ถนนหวังานเขา้อ่างเกบ็น า้แม่พริกผาวิง่ชู ้

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง 

ระยะทาง 1.400 กม. รายการ 0 4,234,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเขา้ถนนหวังานอ่างเกบ็น า้แม่เลยีงพฒันา อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง 

ระยะทาง 2.500 กม. รายการ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเขา้ถนนหวังานเขา้อ่างเกบ็น า้แม่อาบ อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลนาโป่ง อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ระยะทาง รายการ 0 2,091,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเขา้ถนนหวังานอ่างเกบ็น า้แม่ไพร อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลวอแกว้ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้หวังานฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4 

(เขือ่นกิ่วคอหมา) ต าบลปงดอน อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง  ระยะทาง รายการ 0 41,986,300                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนคนัคลอง RMC.กิ่วคอหมา ต าบลปงดอน 

อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง  ระยะทาง 0.653 กม. รายการ 0 3,214,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้ที่ท  าการฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 

โครงการส่งน า้บ  ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร 

จงัหวดัล  าปาง  ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 3,819,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 653,391,200              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 219,515,800              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 219,515,800              

งบลงทนุ 219,515,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 219,515,800                 

ค่าส ารวจออกแบบ 12,395,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 2 จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 12,235,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษาการเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รายการ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นแม่พริก (ผาวิง่ชู)้

 จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: วเิคราะหค์วามปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นกิ่วคอหมา รายการ 0 80,000                        

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 144,920,500                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาดตลิง่คลองส่งน า้สายใหญ่แม่วงัฝัง่ขวา 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั รายการ 0 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝายหว้ยแม่ไพรลูกที่ 5 พรอ้มอาคารประกอบ 

ต าบลหนองหลม่ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝายหว้ยแม่ไพรลูกที่ 6 พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบล

บา้นเป้า อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่งอนอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ระยะ 4 (สิ้นสุดโครงการ)   ต าบลบา้นแหง อ าเภองาว จงัหวดั รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 192,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 68,128,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารป้องกนัการกดัเซาะลาดไหลท่างถนนขึ้น

เขือ่นกิ่วลม  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบา้น

แลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัป้องกนัตลิง่แม่น า้วงัทา้ยเขือ่นกิ่วคอหมา 

เพือ่ป้องกนัน า้ท่วม กม.14+450 ยาว 100 เมตร  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.12+000 - กม.

14+800  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบุญนาค

พฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 2,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองแยกซอย 0.1R-20.0L-RMC.กิ่วลม, 

0.4L-20.0L-RMC.กิ่วลม และคลองแยกซอย 0.9L-23.0L-RMC.กิ่วลม 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นและบานระบายคลองซอยและ

คลองสายใหญ่ RMC.กิ่วลม  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอ

หมา ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัป้องกนัตลิง่แม่น า้วงัทา้ยเขือ่นกิ่วคอหมา 

เพือ่ป้องกนัน า้ท่วม กม.32+000 ยาว 200 เมตร  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลงัน า้เขือ่นกิ่ว

ลมและบานระบายเขือ่นกิ่วคอหมา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-

กิ่วคอหมา ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลอง 1R-RMC.กิ่วลม จ านวน 2 แห่ง

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลใหม่พฒันา อ าเภอ

เกาะคา จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ 2 ทาง ป้องกนัน า้ท่วมในแม่น า้

วงัทา้ยเขือ่นกิ่วคอหมา จ านวน 5 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่ว

ลม-กิ่วคอหมา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัป้องกนัตลิง่แม่น า้วงัพรอ้มอาคาร

ประกอบ บา้นฮ่องลี ่ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 

ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 4,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิใหญ่บรรจกุลอ่ง Gabians ทา้ยฝายแม่วงั 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตลิง่ล  าหว้ยฮ่องฮาวาย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหลกัชะลอน า้บริเวณตลิง่เหนือฝายทางดา้นฝัง่

ซา้ยฝายหลวงสบอาง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบา้นแลง

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบนัได ขึ้น-ลงฝายหลวงสบอางและราวกนัตก 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมไซฟ่อนหว้ยแม่ทรายค า พรอ้มอาคารประกอบ

 กม.22+950 RMC.แม่วงั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลทุ่ง

ฝาย อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.ปากคลอง RMC.แม่วงั (กม.0+000) 

พรอ้มอาคารประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบา้นแลง

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,090,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง กม.16+238 RMC.แม่วงั 

(สะพานคสล.ล าปาง-แจห้่ม)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบล

ทุ่งฝาย อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ กม.4+302 (สะพานบา้นหวัวงั-

นิคมพฒันาเขต 15) พรอ้มอาคาประกอบ RMC.แม่วงั  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบุญนาคพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั รายการ 1 790,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ กม.7+202 (สะพานบา้นวงัเลยีบ-

นิคมพฒันาเขต 16 วดัพทุธสนัติวเิวก) พรอ้มอาคารประกอบ RMC.แม่

วงั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 840,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้คลองซอย 8 พรอ้มอาคาร

ประกอบ RMC.แม่วงั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลตน้

ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 830,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่า กม.16+718 RMC.แม่วงั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 590,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้คลองซอย 9 พรอ้มอาคาร

ประกอบ RMC.แม่วงั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบ่อแฮว้

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานน า้ จ านวน 3 แห่ง พรอ้มอาคาร

ประกอบ RMC.แม่วงั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบุญ

นาคพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 840,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่า กม.28+335 RMC.แม่วงั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 1 (ท่อพเิศษ) กม.1+761 RMC.

แม่วงั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบุญนาคพฒันา อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 840,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อพเิศษ กม.5+700 พรอ้มอาคารประกอบ 

RMC.แม่วงั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อพเิศษ กม.30+150 RMC.แม่วงั  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ กม.23+571 LMC.แม่วงั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดทา้ยคลองซอย 3 LMC.แม่วงั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่แม่วงัฝัง่ซา้ย กม.35+550

 และอาคารประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลชมพู 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้ปลายคลองและคอนกรีตดาด

คลองซอย 10 LMC.แม่วงั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบล

ชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 700,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่า กม.22+858 LMC.แม่วงั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดปลายคลองซอย 5 LMC.แม่วงั 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 760,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่า กม.31+116 LMC.แม่วงั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลชมพูอ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่า กม. 30+025 LMC.แม่วงั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อพเิศษ กม. 36+850 LMC.แม่วงั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่า กม.7+830 LMC.แม่วงั  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีต คลองแยกซา้ย ฝายลูกที่ 6 

หว้ยแม่ปูน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลศาลา อ าเภอเกาะ รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตปลายคลองแยกขวา ฝายลูกที่ 3

 หว้ยแม่ปูน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลชมพู อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองแยกซา้ย ฝายลูกที่ 5 หว้ย

แม่ปูน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองระบายน า้ทิ้ง ฝายลูกที่ 3 

หว้ยแม่ปูน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลชมพู อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองระบายน า้ทิ้ง ฝายลูกที่ 5 

หว้ยแม่ปูน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลศาลา อ าเภอเกาะ รายการ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีต ท่อ 2R คลองซอย 1 คลองส่ง

น า้สายใหญ่แม่ปุง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลชมพู อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีต ท่อ 2L คลองซอย 3 คลองส่ง

น า้สายใหญ่แม่ปุง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลชมพู อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีต ท่อ 2R สูบพลงังานไฟฟ้า  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีต ท่อพเิศษอาคารน า้ตกร่องลงักา

 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตปลายคลอง ทรบ.ฝายลูกที่ 8 

หว้ยแม่ปุง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลน า้โจ ้อ าเภอแม่ทะ รายการ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตปลาย ทรบ.ฝายลูกที่ 6 หว้ยแม่

ปุง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลน า้โจ ้อ าเภอแม่ทะ จงัหวดั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตทา้ยท่อ 4L อาคารอดัน า้ที่ 5 

หว้ยแม่ปุง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลน า้โจ ้อ าเภอแม่ทะ รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั  อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานล าปาง ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่สนั (เหมอืงบา้นทุ่ง

เกวยีน)  โครงการชลประทานล าปาง ต าบลแม่สนั อ าเภอหา้งฉตัร รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝัง่ขวาอ่างเกบ็น า้แม่ค่อม  

โครงการชลประทานล าปาง ต าบลบา้นเอื้อม อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ซอยทุ่งใน อ่างเกบ็น า้แพะทุ่งกวา๋ว 

 โครงการชลประทานล าปาง ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่หยวก  

โครงการชลประทานล าปาง ต าบลปงดอน อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 358,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยสม้  โครงการ

ชลประทานล าปาง ต าบลบา้นแหง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 140,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่สนั (เหมอืงฝายตน้

ตอ้ง)  โครงการชลประทานล าปาง ต าบลแม่สนั อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ซอยทุ่งพรา้ว อ่างเกบ็น า้หว้ยเป้ง  

โครงการชลประทานล าปาง ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 280,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่จอก  โครงการ

ชลประทานล าปาง ต าบลเสริมซา้ย อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้แม่ตา LMC อ่างเกบ็น า้แม่ตา  

โครงการชลประทานล าปาง ต าบลปงดอน อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 310,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ทุ่งนาใหม่ อ่างเกบ็น า้หว้ยเป้ง  

โครงการชลประทานล าปาง ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 740,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายหว้ยหลวง (อ่างเกบ็น า้หว้ย

หลวง)  โครงการชลประทานล าปาง ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ทุ่งแฮด ระยะที่ 1  โครงการ

ชลประทานล าปาง ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 7,100,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง แม่น า้วงัทา้ย

เขือ่นกิ่วคอหมา กม.19+000 - กม.24+500  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 7,100,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง แม่น า้วงัทา้ย

เขือ่นกิ่วคอหมา กม.24+500-กม.28+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้แม่

วงัฝัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั  จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา แม่น า้วงัดา้นเหนือ

เขือ่นกิ่วลม  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบา้นสา

 อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้แม่ทะ  โครงการ

ชลประทานล าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 62,200,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อส่งน า้สนบัสนุนนาแปลงใหญ่ จ านวน 9 แห่ง 

คลองซอย 12 RMC.กิ่วลม ต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้สนบัสนุนแปลงทฤษฎใีหม่ในพื้นที่

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองซอย 36.7L-RMC กิ่วลม ต าบลบา้นเป้า 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองซอย 35.7L-RMC กิ่วลม ต าบลบา้นเป้า 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอดัน า้กลางคลอง RMC.กิ่วคอหมา จ านวน

3แห่ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองซอย 8+034 RMC.กิ่วลม ต าบลบุญนาค

พฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองซอย 18.3L -1.4L-RMC.กิ่วลม ต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองซอย กม.5+838 RMC.กิ่วลม ต าบลบุญ

นาคพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบายน า้ปลายคลอง คลองซอย 1.6L-RMC.กิ่ว

ลม, 11.2L-RMC.กิ่วลม และคลองแยกซอย 15.2L-1.1R-RMC.กิ่วลม 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายซอย กม.8+000 คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ซา้ยทา้ยเขือ่นกิ่วคอหมา ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคูส่งน า้ กม.10+800 คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย

ทา้ยเขือ่นกิ่วคอหมา ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองแยกซอย คลองซอย 3 RMC.กิ่วคอหมา 

ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 4,500,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 371,875,400              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 74,000,000                

งบลงทนุ 74,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 74,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 47,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยพระเจา้พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลแม่สุก อ าเภอ

แจห้่ม จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 22,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายตน้ล าใยพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลเสริมขวา อ าเภอ

เสริมงาม จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 27,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองหอย

 ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 27,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 38,000,000                

งบลงทนุ 38,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองกระทุ่งปงพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลแม่

พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 38,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 259,875,400              

งบลงทนุ 259,875,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 259,875,400                 

ค่าที่ดนิ 41,875,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 37,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 2 จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 4,375,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 200,000,000                 

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ3.10 ลา้น 

ลบ.ม. โครงการอ่างเกบ็น า้แม่อาง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 80,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเกบ็

น า้แม่พริก (ผาวิง่ชู)้ ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเกบ็น า้

แม่ออ้น 2 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลบา้นออ้น อ าเภองาว จงัหวดั รายการ 0 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเกบ็น า้แม่อาง อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 18,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 62,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 62,000,000                

งบลงทนุ 62,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องมอืตรวจวดัพฤติกรรมเขือ่น อ่าง

เกบ็น า้หว้ยแม่แก่ง ต าบลแม่ถอด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง 0 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขยายทางระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบแม่น า้วงั

ดา้นทา้ยเขือ่นกิ่วลม (ระยะที่ 2) ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขยายทางระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบทา้ย

เขือ่น โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 40,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 121,000,000              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 121,000,000              

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 121,000,000              

งบลงทนุ 121,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 121,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 121,000,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 10.777  กม. 

โครงการระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่นึง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยเตียพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม 

จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 43,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหวัเสอื 2 

(จดัหาน า้สนบัสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตน้แบบ จงัหวดัล  าปาง) ต าบลนาครวั 

อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 28,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 23,260,800                

การจดัการน า้ชลประทาน 23,260,800                

การจดัการงานชลประทาน 23,260,800                

งบลงทนุ 23,260,800                

ครุภณัฑ์ 451,000                      

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 451,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 2 ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 คนั รายการ 0 451,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,809,800                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 4,751,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็คลอง RMC.กิ่วลม 

กม.8+204 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบุญนาค

พฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 751,800                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั รายการ 0 214,800                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 322,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่  โครงการชลประทาน

ล าปาง ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 214,800                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 18,058,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 14,488,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 2,165,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา  อ าเภอเมอืง ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 5,242,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานล าปาง ต าบล

บ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 4,542,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทาน โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 621,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขตโครงการส่งน า้กิ่วลม-กิ่วคอหมา 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมาจงัหวดัล  าปาง รายการ 0 565,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ ส านกังานชลประทานที่ 2 ต าบลสวน

ดอก อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานล าปาง ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 353,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 3,570,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่วงั ต าบล

บา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 1,210,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืภายในอ่างเกบ็น า้เขือ่นกิ่วลม โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 0 670,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายหว้ยผาตนั โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบุญนาคพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายหว้ยหลวง โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายหว้ยแม่ตุย๋ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต าบลบา้นเป้า อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณ โครงการชลประทานล าปาง ต าบล

บ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 0 1,060,000                    

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 าปาง ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 10,000                     
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 10,000                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 10,000                     

งบลงทนุ 10,000                     

ครุภณัฑ์ 10,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 10,000                        

กรมปศุสตัว ์ 25,603,800                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดัล  าปาง ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,841,000                 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ 6,841,000                 

เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ 6,841,000                 

งบลงทนุ 6,841,000                 

ครุภณัฑ์ 6,841,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้ง

ฉตัร จงัหวดัล  าปาง คนั 1 1,350,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 5,491,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารทเีอม็อาร ์ขนาด 8 ลบ.ม. ต าบลเวยีง

ตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่จ่ายหญา้ ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร เครื่อง 1 986,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารแนวนอน ขนาด 1,000 กโิลกรมั ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดวตัถดุบิ แบบตัง้โตะ๊ ขนาด 300 กโิลกรมั ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจอุาหารสตัวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หวับรรจ ุ

ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง คนั 1 1,100,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 18,622,800                

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 18,622,800                

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 8,689,900                 

งบลงทนุ 8,689,900                 

ครุภณัฑ์ 8,689,900                    

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 าบลป่าตนั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง คนั 1 848,000                      
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,841,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูมไิดแ้บบตัง้โตะ๊ ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม (PCR machine) ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 3 ต าแหน่ง ขนาด 620 กรมั ต าบลเวยีง

ตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่งอตัโนมตัิโดยใชเ้มด็บดี ต าบลเวยีงตาล 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในหลอดทดลอง ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ประสทิธภิาพสารพนัธุกรรมพรอ้มระบบ

ตรวจวดัในสภาพจริง ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอสารเคมแีบบไรท้่อ ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร 

จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ- 30 องศาเซลเซยีสแบบแนวนอนความ

จ ุไม่นอ้ยกวา่ 400 ลติร ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่เพลทแนวราบชนิดควบคุมอณุหภูม ิต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 85 ลติร พรอ้มอปุกรณ์

 ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งท าความสะอาดคลืน่ความถีสู่ง ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 90 ลติร ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 395,900                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อในบรรยากาศคารบ์อนไดออกไซด ์ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 150 ลติร ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบยนือณุหภูม ิ-30 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 650 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดั เครื่อง 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 

ลติร ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมขีนาดเลก็ ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร 

จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 140,000                      

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 145,000                   

งบลงทนุ 145,000                   

ครุภณัฑ์ 145,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารแนวนอน ขนาด 500 กก. พรอ้มชดุ

ล  าเลยีง ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 145,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 3,581,100                 

งบลงทนุ 3,581,100                 

ครุภณัฑ์ 3,581,100                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,581,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านอณุหภูมแิละบนัทกึชนิดตวัเลข (digital 

thermometer with sensor) ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอระเหยสารเคมพีรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเวยีงตาล 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 353,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสารดว้ยระบบผ่านเฟสของแขง็ พรอ้มอปุกรณ์

 ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 180,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมขีนาดใหญ่ ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร 

จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารชนิดแม่เหลก็พรอ้มใหค้วามรอ้นแบบ 6 

ต าแหน่ง ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบบผลติน า้ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 593,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟตุ (Laminar flow clean bench)

 ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัจดุเยอืกแขง็ในน า้นมชนิดวดัไดห้ลายตวัอยา่ง

แบบต่อเน่ือง ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 1,500,000                    

พฒันาอาหารสตัว ์ 5,627,700                 

งบลงทนุ 5,627,700                 

ครุภณัฑ์ 5,627,700                    

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 าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,779,700                    

รายการระดบัที1่: เตาเผาไฟฟ้า ขนาดความจ ุ45 ลติร ต าบลเวยีงตาล 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 820,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุสกดัไขมนัพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้ง

ฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 2,300,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณกาก พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเวยีงตาล

 อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 1,658,500                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 189,100                   

งบลงทนุ 189,100                   

ครุภณัฑ์ 189,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 189,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 ต าบลเวยีงตาล 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลเวยีงตาล 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย (Server) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ต าบลเวยีงตาล อ าเภอ

หา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 24,000                        

ความหลากหลายทางชวีภาพดา้นปศุสตัว ์ 390,000                   

งบลงทนุ 390,000                   

ครุภณัฑ์ 390,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 390,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตูย้นื ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 480 ลติร ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 390,000                      

กรมพฒันาทีด่นิ 51,110,000                
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,000,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,000,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัล  าปาง ไร่ 500 1,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 25,019,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 25,019,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 21,194,000                

งบลงทนุ 21,194,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,194,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,194,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัล  าปาง ไร่ 400 2,172,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัล  าปาง กลา้ 4600000 7,590,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัล  าปาง กลา้ 1600000 1,632,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 3200 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดัล  าปาง ไร่ 1000 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัล  าปาง ไร่ 400 1,600,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 3,825,000                 

งบลงทนุ 3,825,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,825,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,825,000                    

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัล  าปาง ไร่ 150 255,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบการจดัการที่ดนิบนพื้นที่สูง (พื้นที่โลง่เตียน) ไร่ 700 3,570,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 25,091,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,560,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,560,000                 

งบลงทนุ 3,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,560,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโป่ง อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งฮ ัว้ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 6 106,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัใต ้อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสริมซา้ย อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่กวัะ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลใหม่พฒันา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเอื้อม อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแหง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาแก อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหลม่ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวอแกว้ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นรอ้ง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหลวงใต ้อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง บ่อ 10 178,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ปะ อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่วะ อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัเสอื อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 21,531,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 21,531,000                

งบลงทนุ 21,531,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,531,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 21,531,000                   

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นม ัว่ หมู่ 4 ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม 

จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 4,150,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นนาเวยีง หมู่ 5 ต าบลท่าผา อ าเภอ

เกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,678,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ บา้นสบปุง หมู่ 3 ต าบลท่าผา อ าเภอ

เกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,535,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ สถานีพฒันาที่ดนิล  าปาง หมู่ 4 ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 543,000                      

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นวงัหมอ้เจดยีซ์าว หมู่ 12 ต าบลตน้ธงชยั 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 6,840,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นแม่ทรายค า หมู่ 6 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 3,955,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ บา้นพระเจา้ทนัใจ หมู่ 3 ต าบลตน้ธงชยั 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,830,000                    

กรมวชิาการเกษตร 2,954,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,954,500                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 2,954,500                 

วจิยัและพฒันา 2,954,500                 

งบลงทนุ 2,954,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,954,500                    
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ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,954,500                    

รายการระดบัที1่: โรงสูบน า้พรอ้มระบบกรองและหอถงัสูง ต าบลเวยีงตาล 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,954,500                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 8,211,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,211,300                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 8,211,300                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 8,211,300                 

งบลงทนุ 8,211,300                 

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอแจ ้

ห่ม ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,178,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เมอืงล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 774,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็วสัดุ ส านกังานเกษตรอ าเภอแจห้่ม ต าบล

แจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 322,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ ส านกังานเกษตรอ าเภอแจห้่ม ต าบลแจห้่ม 

อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 452,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 942,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอเกาะคา ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งประชมุส านกังานเกษตรอ าเภอ 

ส านกังานเกษตรอ าเภอหา้งฉตัร ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 442,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,174,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงล  าปาง ต าบล

พระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 175,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ ส านกังานเกษตรจงัหวดัล  าปาง ต าบลปง

แสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 175,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ ส านกังานเกษตรอ าเภอหา้งฉตัร ต าบล

หา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 405,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอเสริมงาม 

ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 448,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงปาน 

ต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งประชมุ ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงปาน 

ต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 477,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5,049,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 934,600                   

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 934,600                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 934,600                   

งบอดุหนุน 934,600                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 504,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั ต าบลสบ

ปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง ในการจดัหาเครื่องยงิสขีา้ว เครื่อง 1 504,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 430,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากดั ต าบลวอแกว้

 อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ในการจดัสรา้งเครื่องช ัง่รถบรรทุก ขนาดไม่ เครื่อง 1 430,600                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 521,400                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 521,400                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 521,400                   

งบอดุหนุน 521,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 203,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 2 203,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 317,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนก่อสรา้งอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 317,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 3,593,000                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 3,593,000                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3,531,000                 

งบลงทนุ 3,531,000                 

ครุภณัฑ์ 3,420,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 376,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

ล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 8 376,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,984,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั คนั 2 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 10 จงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 60,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 10 จงัหวดัล  าปาง 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 60,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 110,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านกังานกลุม่ส่งเสริม

สหกรณ์ 1 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืง แห่ง 1 110,400                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 62,000                     

งบลงทนุ 62,000                     

ครุภณัฑ์ 62,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 62,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 123,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 123,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 123,000                   

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  าปาง ต าบลพระบาท 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัล  าปาง  ต าบลพระบาท อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัล  าปาง  ต าบล

พระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัล  าปาง  ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่:  เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัล  าปาง  ต าบล

พระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัล  าปาง  ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนำคม 1,754,341,600            

กรมเจา้ทา่ 7,428,600                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,428,600                 

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,428,600                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 7,428,600                 

งบลงทนุ 7,428,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,428,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,428,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้วงั อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 55750 2,007,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้วงั   อ.เมอืงล  าปาง จ.ล าปาง เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 150600 5,421,600                    

กรมการขนส่งทางบก 9,421,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 8,051,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 8,051,000                 
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การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 690,000                   

งบลงทนุ 690,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 690,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 690,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอแจห้่ม ต าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภองาว ต าบลบา้นโป่ง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 7,361,000                 

งบลงทนุ 7,361,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,361,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,070,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งจงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 3,070,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,291,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัล  าปาง สาขาอ าเภอเถนิ 

ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,005,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัล  าปาง สาขาอ าเภอแจห้่ม

 ต าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,895,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัล  าปาง สาขาอ าเภองาว 

ต าบลบา้นโป่ง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,391,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัล  าปาง ต าบลพระ

บาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,323,335,800            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 859,300,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนไชย - สบปราบ จ. แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขนุตาน

 จ. ล าปาง แห่ง 1 30,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 704,300,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 90,000,000                

งบลงทนุ 90,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 90,000,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลีย่งเมอืงล  าปาง กม. 2.75 90,000,000                   

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 276,800,000              

งบลงทนุ 276,800,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 276,800,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 276,800,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 1 กบัทาง

หลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ) จ.ล าปาง แห่ง 1 220,800,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลีย่งเมอืงล  าปาง แห่ง 1 56,000,000                   

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 337,500,000              

งบลงทนุ 337,500,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 337,500,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 337,500,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.รอ้งกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป๊าะ กม. 14.345 337,500,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 75,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าลอ้ - เมอืงปาน จ. แห่ง 1 30,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1036 ตอน บา้นฟ่อน  - ศูนย์

สรา้งทางล าปาง จ.ล าปาง แห่ง 1 35,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วงัหมอ้พฒันา  -  

ส าเภาทอง จ.ล าปาง แห่ง 2 10,000,000                   

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 20,000,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยอ่ยส าหรบั Spot 

Check ล าปางทางหลวงหมายเลข  1035 ตอน  ส าเภาทอง - สนัติสุข จ. แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 450,105,800              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 40,657,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 40,657,000                

งบลงทนุ 40,657,000                

ครุภณัฑ์ 655,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 655,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกดแท่งคอนกรีต  2000  กโิลนิวตนั  แบบดจิติอล 

ศูนยส์รา้งทางล าปาง จ.ล าปาง เครื่อง 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: Dial Gauge ความละเอยีด 0.0001 น้ิว Dial Indicator, 

0.2 น้ิว range x 0.0001 น้ิว  จ.ล าปาง เครื่อง 2 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,002,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,876,400                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัเชีย่วชาญ (ระดบั 9) ศูนยส์รา้ง

ทางล าปาง จ.ล าปาง หลงั 1 1,565,500                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ 

(ระดบั 7-8) ศูนยส์รา้งทางล าปาง จ.ล าปาง หลงั 2 2,904,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญงาน/ปฏบิตัิการ (ระดบั 

3-6) ศูนยส์รา้งทางล าปาง จ.ล าปาง หลงั 10 10,856,200                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัเจา้หนา้ที่เรือนแถว 8 หอ้ง 2 ชัน้ ศูนยส์รา้งทาง

ล าปาง จ.ล าปาง หลงั 2 15,360,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6) หมวดทางหลวงหา้งฉตัร แขวงทางหลวงล าปางที่ 1 จ. หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงหา้งฉตัร แขวงทาง

หลวงล าปางที่ 1 จ.ล าปาง หลงั 1 1,900,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,470,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการ/ช านาญการ

พเิศษ (ระดบั 7-8) ศูนยส์รา้งทางล าปาง จ.ล าปาง หลงั 2 1,470,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,755,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีต บริเวณหนา้ศูนยส์รา้งทางล าปาง จ.ล าปาง แห่ง 1 4,755,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 365,218,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 358,980,000              

งบลงทนุ 358,980,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 358,980,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 358,980,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงล าปางที่ 1 กม. 740 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงล าปางที่ 2 กม. 568 42,180,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามคัคี จ.ล าปาง แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บา้นหวด - แม่กา ตอน 1 จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บา้นหวด - แม่กา ตอน 2 จ. แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วงัหมอ้พฒันา - 

ส าเภาทอง ตอน 1 จ.ล าปาง แห่ง 1 19,900,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ดอนไชย - หอรบ ตอน 1 แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขนุตาน 

ตอน 3 จ.ล าปาง แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1264 ตอน แม่พริก - หว้ยขี้นก จ. แห่ง 1 19,900,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเขา้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนไชย - สบปราบ จ.ล าปาง แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขนุตาน 

ตอน 2 จ.ล าปาง แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วงัหมอ้พฒันา - 

ส าเภาทอง ตอน 3 จ.ล าปาง แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน แก่งเสอืเตน้ - ดอนไชย 

ตอน 1 จ.ล าปาง แห่ง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เฮยีว ตอน 1 แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่เชยีงรายบน - ดอนไชย จ. แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วงัหมอ้พฒันา - 

ส าเภาทอง ตอน 2 จ.ล าปาง แห่ง 1 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วงัหมอ้พฒันา - 

ส าเภาทอง ตอน 5 จ.ล าปาง แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สนัติสุข - วงัเหนือ จ. แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ดอนไชย - หอรบ ตอน 2 แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1102 ตอน พระบาท - บา้นเหลา่ ตอน

 1 จ.ล าปาง แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน แก่งเสอืเตน้ - ดอนไชย 

ตอน 2 จ.ล าปาง แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เฮยีว ตอน 2 แห่ง 1 17,500,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 6,238,000                 

งบลงทนุ 6,238,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,238,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,238,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัเกาะคา (ขาออก) จ. แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัเกาะคา (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

เกาะคา (ขาเขา้) จ.ล าปาง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

เกาะคา (ขาออก) จ.ล าปาง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัเกาะคา (ขาเขา้) แห่ง 1 1,869,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัเกาะคา (ขาออก) แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 44,230,800                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 35,299,000                

งบลงทนุ 35,299,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,299,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 35,299,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามคัคี ตอน 3

 จ. ล าปาง แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - หา้งฉตัร 

และสายทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน นาบอน - นาแกว้ จ. ล าปาง แห่ง 2 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ดอนไชย - หอรบ 

และสายทางหลวงหมายเลข 1102 ตอน พระบาท - บา้นเหลา่ จ. ล าปาง แห่ง 2 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - หว้ยหญา้

ไทร ตอน 2 จ. ล าปาง แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ตอน

 4 จ. ล าปาง แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขนุตาน

 ตอน 2 จ. ล าปาง แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ท่าผา - ปางกุ่ม จ. แห่ง 1 999,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1264 ตอน แม่พริก - หว้ยขี้นก จ. แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามคัคี - บา้นหวด ตอน 

1 จ. ล าปาง แห่ง 1 2,222,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามคัคี - บา้นหวด ตอน 

2 จ. ล าปาง แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามคัคี - บา้นหวด ตอน 

3 จ. ล าปาง แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สนัติสุข - วงัเหนือ 

และสายทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน แม่ตอนหลวง - ขว่งกอม จ. ล าปาง แห่ง 2 3,825,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าลอ้ - เมอืงปาน 

ตอน 2 จ. ล าปาง แห่ง 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เฮยีว 

ตอน 4 จ. ล าปาง แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เฮยีว 

ตอน 5 จ. ล าปาง แห่ง 1 1,053,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 4,531,800                 

งบลงทนุ 4,531,800                 

ครุภณัฑ์ 4,531,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,369,800                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี  พรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร กก.5 บก.ทล. จ.ล าปาง คนั 1 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. จ.ล าปาง คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุ(ระบบ VHF/FM) ชนิดประจ าที่ 45 วตัต์

 ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. จ.ล าปาง เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. จ.ล าปาง เครื่อง 1 97,000                        

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 4,400,000                 

งบลงทนุ 4,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,400,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามคัคี จ. แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขนุตาน

 จ. ล าปาง แห่ง 1 2,200,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 13,930,000                

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,930,000                

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 13,930,000                

งบลงทนุ 13,930,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,930,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,930,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัศูนยส์รา้งทางล าปาง 0 5,230,000                    

กรมทางหลวงชนบท 258,025,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 61,996,400                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 26,696,400                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 26,696,400                

งบลงทนุ 26,696,400                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,696,400                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 26,696,400                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้จาง อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ม. 80 20,716,400                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้วงั อ.เมอืง จ.ล าปาง ม. 140 5,980,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 9,500,000                 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 9,500,000                 

งบลงทนุ 9,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1335 (ฝายแม่วงั) - บ.หว้ยหลอ อ.เมอืง กม. 1.434 9,500,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 4,200,000                 

ขยายความกวา้งสะพาน 4,200,000                 

งบลงทนุ 4,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,200,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ลป.4034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1335 (ฝายแม่วงั) - บา้นหว้ยหลอ อ.เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 4,200,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 21,600,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 21,600,000                

งบลงทนุ 21,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,600,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,600,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ลป.2016 แยก

ทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทุ่งงาม อ.หา้งฉตัร, เสริมงาม จ.ล าปาง แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ลป.4034 แยก

ทางหลวงหมายเลข 1335 (ฝายแม่วงั) - บา้นหว้ยหลอ อ.เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ลป.5001 แยก

ทางหลวงชนบท ลป.4025 - บา้นค่ากลาง อ.เมอืงปาน, เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 8,800,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 27,091,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 27,091,000                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ์ 27,091,000                

งบลงทนุ 27,091,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,091,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,891,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.5006 แยกทางหลวงชนบท ลป.

1014 - อ.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง กม. 2.4 10,104,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 ดอยขนุตาล อ.หา้งฉตัร จ.ล าปาง กม. 3.75 15,787,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลป.5028 แยกทาง

หลวงชนบท ลป.4007 - ดอยม่อนไก่แจ ้อ.เกาะคา, หา้งฉตัร จ.ล าปาง แห่ง 1 1,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 161,603,100              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 5,661,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 5,591,000                 

งบลงทนุ 5,591,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,591,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,591,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มน า้แม่เสริม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง ม. 48 5,591,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 70,800                     

งบลงทนุ 70,800                     

ครุภณัฑ์ 70,800                        

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 าปาง ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 143,940,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 143,940,000              

งบลงทนุ 143,940,000              

ครุภณัฑ์ 6,850,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทล าปาง คนั 1 3,300,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที่ แขวงทางหลวง ชดุ 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 137,090,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 137,090,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ลป.030 สะพานวงัใต ้- วงัทรายค า 1 อ.วงัเหนือ แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง ลป.019 สะพานขา้มแม่น า้วงับา้นดอนแกว้ อ.วงั

เหนือ จ.ล าปาง แห่ง 1 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นน า้ลอ้ม อ.งาว จ.ล าปาง แห่ง 1 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นน า้หลง อ.สบปราบ, เสริมงาม จ.ล าปาง แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นนากวา้ว อ.สบปราบ, แม่ทะ จ.ล าปาง แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นนากวา้ว อ.สบปราบ, แม่ทะ จ.ล าปาง แห่ง 1 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นทุ่งงาม อ.หา้งฉตัร, เสริมงาม จ.ล าปาง แห่ง 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 ดอยขนุตาล อ.หา้งฉตัร จ.ล าปาง แห่ง 1 6,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 120

 - บา้นทุ่งฝูง อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

1034 - บา้นป่าเหยีง อ.เกาะคา จ.ล าปาง แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

1039 - บา้นสบค่อม อ.เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 

1287 - บา้นดอนชยั อ.เมอืงปาน จ.ล าปาง แห่ง 1 5,500,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 

1335 (ฝายแม่วงั) - บา้นหว้ยหลอ อ.เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.5001 แยกทางหลวงชนบท ลป.

4025 - บา้นค่ากลาง อ.เมอืงปาน, เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.5001 แยกทางหลวงชนบท ลป.

4025 - บา้นค่ากลาง อ.เมอืงปาน, เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.

4007 - ดอยม่อนไก่แจ ้อ.เกาะคา, หา้งฉตัร จ.ล าปาง แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นอว้น อ.เกาะคา, แม่ทะ จ.ล าปาง แห่ง 1 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นทุ่งงาม อ.หา้งฉตัร, เสริมงาม จ.ล าปาง แห่ง 1 4,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.5006 แยกทางหลวงชนบท ลป.

1014 - อ าเภอเกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นน า้ลอ้ม อ.งาว จ.ล าปาง แห่ง 1 3,110,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.5028 แยกทางหลวงชนบท ลป.

4007 - ดอยม่อนไก่แจ ้อ.เกาะคา, หา้งฉตัร จ.ล าปาง แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 

1335 - บา้นหว้ยหลอ อ.เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทล าปาง กม. 557 24,780,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 12,001,300                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 10,954,400                

งบลงทนุ 10,954,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,954,400                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,954,400                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลป.4042 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1037 - บา้นกลว้ยแพะ อ.เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลป.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1039 - บา้นสบค่อม อ.เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 1,630,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลป.5006 แยกทาง

หลวงชนบท ลป.1014 - อ าเภอเกาะคา อ.สบปราบ, เกาะคา จ.ล าปาง แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลป.4034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1335 (ฝายแม่วงั) - บา้นหว้ยหลอ อ.เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,954,400                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทล าปาง แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 7,335,000                 

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,835,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,835,000                 

งบลงทนุ 3,835,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,835,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,835,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ลป.

1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นน า้หลง อ.สบปราบ, เสริมงาม จ. แห่ง 1 795,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ลป.

1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นนากวา้ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง แห่ง 1 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ลป.

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1039 - บา้นสบค่อม อ.เมอืง จ.ล าปาง แห่ง 1 1,570,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,500,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ลป.

1013 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นน า้ลอ้ม อ.งาว จ.ล าปาง แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ลป.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 1035 - บา้นปงคอบ อ.แจห้่ม จ.ล าปาง แห่ง 2 1,900,000                    

กรมทา่อากาศยาน 156,130,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 156,130,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 122,000,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 122,000,000              

งบลงทนุ 122,000,000              

ครุภณัฑ์ 122,000,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 122,000,000                 

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานล าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ 

EDS พรอ้มสายพานล าเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอปุกรณ์ ท่าอากาศ

ยานล าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 77,000,000                   

โครงการจดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่

อากาศยาน 34,130,000                

จดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่อากาศยาน 34,130,000                

งบลงทนุ 34,130,000                

ครุภณัฑ์ 34,130,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 34,130,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิอากาศยาน ท่าอากาศยานล าปาง 

ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: รถดบัเพลงิอากาศยาน ท่าอากาศยานล าปาง   ต าบลพระ

บาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 21,630,000                   

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 372,412,800               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 6,935,200                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ  ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 2 ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ  

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 2 ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง  ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 2 ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,435,200                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 5,435,200                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 5,435,200                 

งบลงทนุ 5,435,200                 

ครุภณัฑ์ 5,097,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 250,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 2  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 2  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 120,600                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,847,000                    

รายการระดบัที1่: เตาใหค้วามรอ้น (Heating Block) ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 2  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เตา 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสโีดยเทคนิค ADMI ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 2  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 511,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหน์ า้มนัและไขมนั(grease&oil) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 2  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง Shaker ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 2  ต าบลหวั

เวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 2  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิ44.5 องศาเซลเซยีส ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 2  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 297,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยตวัอยา่งดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwave 

Digestion) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 2  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 1 1,337,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 338,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 2  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง งาน 1 338,000                      

กรมทรพัยากรน า้ 39,076,400                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 26,306,800                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 22,946,800                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 22,946,800                

งบลงทนุ 22,946,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,946,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 14,700,000                   

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งระบบกระจายน า้จากหนองหมูและหนองน า้จ า  

บา้นยางออ้ย,ยางออ้ยใต ้หมู่ที่ 4  ต าบลเวยีงตาล  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดั แห่ง 1 14,700,000                   
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,246,800                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้หว้ยกอ้ด พรอ้มระบบกระจายน า้ 

 บา้นหว้ยกอ้ด หมู่ที่ 2  ต าบลร่องเคาะ  อ าเภอวงัเหนือ  จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 8,246,800                    

โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 3,360,000                 

พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้ทกุลุ่มน า้ 3,360,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,360,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้

สาละวนิ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 695,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้กก

และโขง ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 722,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้ปิง 

(ตอนบน) ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 764,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้ปิง 

(ตอนลา่ง) ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง รายการ 1 541,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้วงั 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั รายการ 1 637,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 12,769,600                

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,759,000                 

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,759,000                 

งบลงทนุ 4,759,000                 

ครุภณัฑ์ 4,759,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืชดุเจาะส ารวจดนิแบบหมนุเจาะ พรอ้มอปุกรณ์

ทดสอบ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,859,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตะกอนแขวนลอย ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1

  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 99,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสน า้แบบลูกถว้ย ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 1  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 1,760,000                    

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 8,010,600                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 8,010,600                 

งบลงทนุ 8,010,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,010,600                    

ค่าส ารวจออกแบบ 4,176,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

 ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั แห่ง 80 4,176,800                    

ค่าควบคุมงาน 1,193,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั แห่ง 40 1,193,700                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,640,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้แม่แหง  บา้นร่องเห็ด  ต าบลบา้น

แหง  อ าเภองาว  จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,167,900                    
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รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้หว้ยน า้ดบิ  บา้นน า้ดบิ  ต าบลแม่วะ 

 อ าเภอเถนิ  จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 605,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาฝายน า้ลน้ทุ่งนกมะแฮ ้ บา้นเด่นอดุม  ต าบล

แม่มอก  อ าเภอเถนิ  จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 866,800                      

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 57,147,600                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 16,530,600                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 7,864,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 7,864,000                 

งบลงทนุ 7,864,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,864,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,864,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นทุ่งสะแกง หมู่ที่ 2 

ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนสบล ีหมู่ที่ 6 ต าบลแจ ้

ซอน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนทุ่งคาวทิยา หมู่ที่ 10 

ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นสบฟ้า หมู่ที่ 7 

ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองนาว หมู่ที่ 8 

ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนไผ่งามวทิยา หมู่ที่ 5 

ต าบลเมอืงมาย อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นวงัใหม่ หมู่ที่ 12 

ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นบอม หมู่ที่ 1 ต าบล

บา้นบอม อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 1,969,600                 

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 1,969,600                 

งบลงทนุ 1,969,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,969,600                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,969,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นร่องเห็ด หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นแหง อ าเภองาว แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นแม่งอน หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นแหง อ าเภองาว แห่ง 1 492,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นร่องเห็ดพฒันา หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นแหง 

อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 492,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นทพัป่าเสา้ หมู่ที่ 1 ต าบลวงัเหนือ อ าเภอวงั

เหนือ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 492,400                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 4,777,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,001,400                 

งบลงทนุ 1,001,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,001,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,001,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นศาลาชยั  หมู่ที่ 2 ต าบล

ศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยเป้ง  หมู่ที่ 5 ต าบล

บา้นค่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทุ่งฝาง  หมู่ที่ 6 ต าบล

บา้นค่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 3,775,600                 

งบลงทนุ 3,775,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,775,600                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,775,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเด่นแกว้ หมู่ที่ 11 ต าบลลอ้มแรด แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นกาดใต ้ หมู่ที่ 7 ต าบลปงแสนทอง 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,920,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,920,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสองแควใต ้หมู่ที่ 2 ต าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเหลา่มะกอก หมู่ที่ 8 ต าบลเถนิบุรี อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นน า้โทง้ หมู่ที่ 1 ต าบลเถนิบุรี อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น  

บา้นวงัหมอ้พฒันา หมู่ที่ 11 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหลกุ หมู่ที่ 6 ต าบลนาครวั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอน หมู่ที่ 10 ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

สวนรุกขชาติหา้งฉตัร ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสนัหนองบวั หมู่ที่ 1 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 240,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 40,617,000                

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 40,617,000                

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 40,617,000                

งบลงทนุ 40,617,000                

ครุภณัฑ์ 40,617,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 40,617,000                   

รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดั อนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา 

จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 90,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเจาะส ารวจแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกนัดาร

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 40,500,000                   

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 115,742,100              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 18,346,000                

โครงการเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 18,346,000                

เพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 18,346,000                

งบลงทนุ 18,346,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,346,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,346,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวอทุยานแห่งชาติแจซ้อ้น

 จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 18,346,000                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 421,200                   

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 421,200                   

การวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 421,200                   

งบด าเนินงาน 421,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 421,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 104,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 246,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 841,200                   

แหลง่ทอ่งเทีย่วในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 671,700                   

ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 671,700                   

งบลงทนุ 671,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 671,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 671,700                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้า อทุยานแห่งชาติแจซ้อ้น จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 671,700                      

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 169,500                   

บริหารจดัการดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 169,500                   

งบลงทนุ 169,500                   

ครุภณัฑ์ 169,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร จงัหวดั ใบ 1 19,500                        
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ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กโิลวตัต ์จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 44,116,700                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 33,810,700                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 9,709,200                 

งบลงทนุ 9,709,200                 

ครุภณัฑ์ 5,741,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,550,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร คนั 3 5,550,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 44,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 90,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 57,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,967,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,967,700                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัล  าปาง กโิลเมตร 55 282,700                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัล  าปาง ไร่ 400 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัล  าปาง กลา้ 40000 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัล  าปาง ไร่ 550 1,925,000                    

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 742,500                   

งบลงทนุ 742,500                   

ครุภณัฑ์ 274,500                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 274,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุวทิยตุิดตามตวัชา้งป่า จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 274,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 468,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 468,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดั ไร่ 400 468,000                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 17,399,900                

งบลงทนุ 17,399,900                

ครุภณัฑ์ 4,077,900                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 4,077,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าอทุยานแห่งชาติ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 4,077,900                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,322,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,322,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติ พรอ้มอาคาร

ประกอบ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 13,322,000                   

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 3,459,100                 

งบลงทนุ 3,459,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,459,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,459,100                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัล  าปาง กโิลเมตร 315 1,619,100                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 23 1,840,000                    
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เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัล  าปาง คนั 1 2,500,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 10,306,000                

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 10,306,000                

งบลงทนุ 10,306,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,306,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,306,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัล  าปาง ระวาง 150 900,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัล  าปาง กโิลเมตร 826 9,086,000                    

รายการระดบัที1่: ส ารวจ ตรวจสอบ สอบทานแผนที่ป่าอนุรกัษต์ามกฎหมาย

 จงัหวดัล  าปาง จดุ 200 320,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,680,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 4,680,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 4,680,000                 

งบลงทนุ 4,680,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,680,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,680,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัล  าปาง ไร่ 1200 4,680,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 19,954,700                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 19,954,700                

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 16,954,700                

งบด าเนินงาน 407,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 407,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7 407,400                      

งบลงทนุ 15,797,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,797,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,797,300                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัล  าปาง กโิลเมตร 470 2,415,800                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัล  าปาง ไร่ 500 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัล  าปาง กลา้ 260000 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัล  าปาง ไร่ 2250 7,875,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัล  าปาง กลา้ 770000 1,270,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัล  าปาง กลา้ 340000 986,000                      

งบอดุหนุน 250,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัล  าปาง หมู่บา้น 5 250,000                      

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัล  าปาง หมู่บา้น 5 500,000                      
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ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคเหนือ) 3,000,000                 

งบอดุหนุน 3,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัล  าปาง 0 3,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 27,382,300                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 27,382,300                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 14,786,700                

งบลงทนุ 14,786,700                

ครุภณัฑ์ 2,306,100                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 53,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 53,600                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 402,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 7 402,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,480,600                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,090,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารอบรมพนกังานดบัไฟป่า หอ้ง

ประชมุและจดัเลี้ยง  (ลป.2514) สถานีควบคุมไฟป่าขนุตาล-ผาเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 1,090,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,390,200                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัล  าปาง กโิลเมตร 2208 11,349,100                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัล  าปาง กโิลเมตร 8 41,100                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 11,439,200                

งบลงทนุ 11,439,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,439,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,439,200                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 200 204,000                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 270000 783,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัล  าปาง ไร่ 7960 8,119,200                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัล  าปาง ไร่ 2200 1,078,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัล  าปาง ไร่ 1050 735,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดัล  าปาง ไร่ 200 140,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัล  าปาง ไร่ 400 380,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,156,400                 

งบลงทนุ 1,156,400                 

ครุภณัฑ์ 1,156,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,156,400                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 จงัหวดั เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 5 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 51,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 15 64,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 21 52,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัล  าปาง ชดุ 29 110,200                      

กรมป่าไม ้ 153,511,500              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,349,900                 

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 1,349,900                 

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 1,349,900                 

งบลงทนุ 1,349,900                 

ครุภณัฑ์ 220,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยาชนิดพ่นหมอกแบบ 3 ถงั จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 220,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,129,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,129,900                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัล  าปาง กลา้ 5000 38,000                        

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัล  าปาง กโิลเมตร 12 61,700                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 1746 1,030,200                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 17,218,500                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 2,292,000                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 2,292,000                 

งบลงทนุ 1,542,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,542,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,542,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัล  าปาง กโิลเมตร 300 1,542,000                    

งบอดุหนุน 750,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 15 750,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 12,326,500                

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดัล  าปาง ไร่ 50 175,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 5,503,300                 

งบลงทนุ 5,503,300                 

ครุภณัฑ์ 3,961,300                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 320,700                      

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบัหลายใบพดั (Multi Rotors) จงัหวดั ชดุ 1 270,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,703,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าชดุปฏบิตัิการป่าไม ้จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 2,703,600                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,542,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,542,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัล  าปาง กโิลเมตร 300 1,542,000                    

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 493,000                   

งบลงทนุ 493,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 493,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 493,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัล  าปาง กลา้ 170000 493,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัล  าปาง หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 5,933,000                 

งบลงทนุ 2,777,000                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,752,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนเพาะช า จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรูเ้พาะช ากลา้ไม ้ หลงั 1 150,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,552,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัล  าปาง กลา้ 880000 2,552,000                    

งบอดุหนุน 2,240,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,240,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัล  าปาง ไร่ 900 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัล  าปาง ไร่ 800 560,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัล  าปาง ไร่ 800 640,000                      

งบรายจ่ายอื่น 916,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัล  าปาง หมู่บา้น 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัล  าปาง หมู่บา้น 68 816,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัล  าปาง ชดุ 4 15,200                        

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

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 2,600,000                 

จดัท าหมดุหลกัฐานแผนทีโ่ดยระบบดาวเทยีม 2,600,000                 

งบลงทนุ 2,600,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีม (GNSS) ชนิดหลายความถี ่

ความละเอยีดสูง พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 2,600,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 80,716,500                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 80,716,500                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 73,477,700                

งบด าเนินงาน 6,394,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,394,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 3,371,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 295,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,338,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,390,200                    

งบลงทนุ 64,133,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,133,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,133,000                   

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

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัล  าปาง ไร่ 7000 27,300,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 770 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัล  าปาง ไร่ 5000 27,500,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัล  าปาง กลา้ 2700000 4,455,000                    

งบอดุหนุน 2,950,000                 
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัล  าปาง หมู่บา้น 9 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 50 2,500,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 7,238,800                 

งบด าเนินงาน 5,908,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,908,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 62,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

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 5,510,000                    

งบลงทนุ 330,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 330,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 330,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัล  าปาง กลา้ 200000 330,000                      

งบอดุหนุน 1,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 10 700,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 6 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 54,226,600                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 54,226,600                

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 2,211,900                 

งบลงทนุ 2,211,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,211,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,211,900                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชมุชน จงัหวดั ไร่ 150 808,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัล  าปาง ไร่ 1000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัล  าปาง กลา้ 30000 228,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัล  าปาง ไร่ 30 155,400                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 51,591,800                

งบลงทนุ 51,591,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,591,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 215,700                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไมแ้บบถอดประกอบ ขนาด 20 x 20 

เมตร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 215,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 51,376,100                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัล  าปาง กลา้ 1071000 3,105,900                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัล  าปาง กลา้ 141000 1,071,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัล  าปาง กโิลเมตร 545 2,801,300                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัล  าปาง ไร่ 39536 19,372,600                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัล  าปาง ไร่ 24385 24,872,700                   
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รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัล  าปาง ไร่ 160 152,000                      

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 422,900                   

งบลงทนุ 422,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 422,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 422,900                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัล  าปาง กลา้ 145800 422,900                      

กระทรวงพลงังำน 15,200                     

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 15,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 15,200                     

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 15,200                     

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 15,200                     

งบลงทนุ 15,200                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,200                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 15,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้กิ่วลม ต าบลบุญนาคพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง โครงการ 1 15,200                        

กระทรวงมหำดไทย 514,235,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 11,275,300                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 268,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 268,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 268,000                   

งบรายจ่ายอื่น 268,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 268,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 10,167,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 10,167,300                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 5,667,300                 

งบลงทนุ 5,667,300                 

ครุภณัฑ์ 1,027,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,027,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 1,027,200                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,640,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,877,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัล  าปาง ต าบล

พระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 3,877,100                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 763,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 763,000                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 22,149,400                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 

งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.เสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 16,553,600                

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

ด ารงธรรมอ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง คนั 1 1,288,000                    

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 15,265,600                

การบริหารงานอ าเภอ 15,265,600                

งบลงทนุ 15,265,600                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ที่ท  า

การปกครองจงัหวดัล  าปาง คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,977,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอเสริมงาม แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,138,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภองาว

 จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 516,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 444,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 182,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 611,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเทา้รอบอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงปาน แห่ง 1 246,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนรอบหอประชมุอ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 427,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอวงัเหนือ แห่ง 1 472,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,202,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกองรอ้ย อส.อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 446,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,044,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หลงัที่วา่การอ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 125,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 298,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเมอืงปาน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายที่วา่การอ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 386,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 471,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนรอบอาคารที่วา่การอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 456,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 405,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอวงัเหนือ จงัหวดั แห่ง 1 177,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 24,690,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 24,690,800                

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 24,690,800                

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 24,690,800                

งบลงทนุ 24,690,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,690,800                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,447,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอแม่ทะ  ต าบลนาครวั

 อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 61,900                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเมอืงล  าปาง ต าบล

หวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 203,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอแจห้่ม  ต าบลวเิช

ตนคร อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 637,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเดนิ(ท าหลงัคากนัสาดทางเดนิ) ศูนยศึ์กษา

และพฒันาชมุชนล าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 88,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสายเมนตไ์ฟฟ้าแรงต า่ ศูนยศึ์กษาและ

พฒันาชมุชนล าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 457,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 23,243,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารหอพกั 3 ชัน้ ขนาด 34 หอ้ง ณ ศูนยศึ์กษา

และพฒันาชมุชนล าปาง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 23,243,000                   

กรมทีด่นิ 33,441,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 33,441,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 33,441,300                

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,276,000                 

งบลงทนุ 1,276,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,276,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,183,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

หา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 153,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลทุ่ง

งาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 222,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งทางลาดคนพกิาร   ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ 

จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 139,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

สบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 139,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

หลวงเหนือ อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 528,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 92,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร 

ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 92,200                        

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 32,165,300                

งบลงทนุ 32,165,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,165,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,101,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 63,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการส านกังานที่ดนิจงัหวดัล  าปาง 

สาขาเกาะคา พรอ้มส่วนประกอบที่จ  าเป็น ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดั แห่ง 1 30,823,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,064,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

นาครวั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 125,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 453,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 156,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 15,345,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,500,000                 

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,500,000                 

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วามช่วยเหลอืและ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่ ศูนยป้์องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต 10 ล าปาง  ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 7,270,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 7,270,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 7,270,000                 

งบลงทนุ 7,270,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,270,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,270,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

ต าบลบ่อแฮว้ ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ แห่ง 3 7,270,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,575,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,575,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,575,000                 

งบลงทนุ 1,575,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,575,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,575,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยแม่ปะ หมู่ที่ 1,2,7 ต าบลแม่ปะ อ าเภอเถนิ 

จงัหวดัล  าปาง (ปริมาณดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 103,360 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,575,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 140,399,800              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 41,658,800                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 16,000,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 16,000,000                

งบลงทนุ 16,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนจงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 16,000,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 25,658,800                

วางและจดัท าผงัเมอืง 18,138,400                

งบรายจ่ายอื่น 18,138,400                

รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนเกาะคา 

อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ผงั 1 9,069,200                    
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รายการระดบัที1่: การศึกษาและออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชนหา้งฉตัร 

อ าเภอหา้งฉตัรจงัหวดัล  าปาง ผงั 1 9,069,200                    

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 7,520,400                 

งบรายจ่ายอื่น 7,520,400                 

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 7,520,400                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 97,954,000                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 97,954,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 97,954,000                

งบลงทนุ 97,954,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 97,954,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 97,954,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้วงั บา้นทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ต าบล

ทุ่งฝาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง (ตอน1) ความยาว 634 เมตร แห่ง 1 14,178,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้วงั บา้นจอมปิงลุม่ หมู่ที่ 5 

ต าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ความยาว 760 เมตร แห่ง 1 15,576,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้วงั บา้นหนองววัแดง หมู่ที่ 4 

ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง (จดุที่ 1) ความยาว 938 เมตร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้วงั บา้นหนองววัแดง หมู่ที่ 4 

ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง (จดุที่ 2) ความยาว 961 เมตร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้วงั บา้นวงัหนิ หมู่ที่ 6 บา้นวงั

หนิพฒันา หมู่ที่ 14 บา้นท่าเมลช์ยั หมู่ที่ 11 ต าบลเถนิบุรี อ าเภอเถนิ 

จงัหวดัล  าปาง ความยาว 2,150 เมตร แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้วงั บา้นนาปราบ หมู่ที่ 3 ต าบล

นายาง อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง ความยาว 1,120 เมตร แห่ง 1 11,200,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้วงั บา้นแม่เชยีงรายลุม่ หมู่ที่ 3 

ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง ความยาว 600 เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 787,000                   

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 787,000                   

บริการดา้นช่าง 787,000                   

งบลงทนุ 787,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดัล  าปาง ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 787,000                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 266,933,800              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,147,900                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,147,900                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,147,900                 

งบลงทนุ 1,147,900                 

ครุภณัฑ์ 1,147,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 287,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 13 287,300                      
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รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 13 55,900                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 13 71,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตวั 26 44,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 13 37,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 26 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 860,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 13 860,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 13 286,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง 

ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 13 208,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบล

พระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 13 117,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท ชดุ 26 98,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 26 150,800                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 264,767,000              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,832,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,832,000                 

งบอดุหนุน 7,832,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,832,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 7,832,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 60 เมตร

 บา้นรอ้ง หมู่ที่ 2 ต าบลชมพู เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร อ าเภอเมอืง แห่ง 1 2,975,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตรยาว 40 

เมตร บา้นหมาก หมู่ที่ 3 ต าบลบุญนาคพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บุญนาคพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 648,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 73 เมตร ยาว 110 

เมตร บา้นแม่ปุ้ มหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลใหม่พฒันา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลใหม่พฒันา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 882,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 34 เมตร บา้นแม่ทะม่วงค า หมู่ที่ 9 ต าบลแม่ทะ เทศบาลต าบลแม่

ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง  21 เมตร ยาว 41 เมตร 

บา้นแม่วะ หมู่ที่ 3 ต าบลสนัดอนแกว้ เทศบาลต าบลสริิราช อ าเภอแม่ทะ แห่ง 1 577,000                      



56 / 130

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01520000 จงัหวดัล าปาง

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง  21 เมตร ยาว 41 เมตร 

บา้นป่าตนั หมู่ที่ 5 ต าบลป่าตนั เทศบาลต าบลป่าตนันาครวั อ าเภอแม่ทะ แห่ง 1 550,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 46,768,500                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 5,658,000                 

งบอดุหนุน 5,658,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,658,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 5,658,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้แม่วะน า้ดบิตน้กอก หมู่ที่ 8 บา้นแม่

วะหลวง ต าบลแม่วะ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 33,120 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วะ อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,766,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้บา้นแม่เชยีงรายบน หมู่ที่ 8 บา้นแม่

เชยีงรายบน ต าบลพระบาทวงัตวง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 39,000 

ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายกัน้น า้หนองขวา้ง หมู่ที่ 4 บา้นโป่งขาม 

ต าบลแม่ปุ สนัฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร เทศบาล

ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,292,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 41,110,500                

งบอดุหนุน 41,110,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,110,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 41,110,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นแม่ปุ้ มสนัติสุข ต าบลใหม่พฒันา  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ใหม่พฒันา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,340,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยอูน ต าบลปงเตา  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลปงเตา อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 642,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นแป้นใต ้ต าบลบา้นสา เทศบาลต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม แห่ง 1 1,901,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นท่าเวยีง ต าบลเวยีงมอก  เทศบาลต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นหนองหอย ต าบลเวยีงมอก  เทศบาลต าบลเวยีงมอก อ าเภอ แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นถ า้

 ต าบลทุ่งกวา๋ว  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน แห่ง 1 3,110,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบภูเขา บา้น

ขาม หมู่ที่ 1 - บา้นกลว้ย หมู่ที่ 2 ต าบลหวัเมอืง  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,602,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นร่มไตรรตัน ์ต าบลนิคมพฒันา   องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,904,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 13 บา้นเวยีงทอง ต าบลนิคมพฒันา  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,367,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นแม่กง๋ ต าบลบา้นเป้า  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นเป้า อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 3,990,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นเหลา่ ต าบลบา้นเป้า ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นฮ่องหา้ ต าบลน า้โจ ้ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลน า้โจ ้อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บา้นเกาะหวัชา้ง ต าบลพระบาทวงัตวง  เทศบาล

ต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 590,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บา้นน า้ลดั ต าบลพระบาทวงัตวง  เทศบาลต าบลพระ

บาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 590,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นร่องเคาะ ต าบลร่องเคาะ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ

 อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,527,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นม ัว่ (นาเห็น) ต าบลทุ่งงาม   เทศบาลต าบลทุ่งงาม อ าเภอ

เสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,360,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5 บา้นสาแล ต าบลทุ่งงาม   เทศบาลต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม แห่ง 1 2,360,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,548,100                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,548,100                 

งบอดุหนุน 2,548,100                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,548,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,548,100                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศิลา 

เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าผา เทศบาลต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาแกว้ เทศบาลต าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

แส่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลล าปางหลวง เทศบาลต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัพรา้ว เทศบาลต าบลวงัพรา้ว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลไหลห่นิ เทศบาลต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นโป่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นรอ้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นรอ้ง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ออ้นใต ้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นออ้น อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลปง

เตา องคก์ารบริหารส่วนต าบลปงเตา อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหลวงใต ้เทศบาลต าบลหลวงใต ้ อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

ทาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหวด อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหลวงเหนือ เทศบาลต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแจห้่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยวาด 

เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นสา เทศบาลต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

ตา องคก์ารบริหารส่วนต าบลปงดอน อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่

สุก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวเิชตนคร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวเิชตนคร อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอมุล

อง เทศบาลเมอืงลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัหนิ 

เทศบาลต าบลเถนิบุรี อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

โป่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโป่ง อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ถอด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ถอด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กุ่มเน้ิงใต ้

 เทศบาลต าบลแม่มอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่

วะ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วะ อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เสลยีม

หวาน เทศบาลต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นขอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเมอืงปาน เทศบาลต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไร่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักลว้ย

หลวง เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบ่อแฮว้ เทศบาลต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงม่อน

กระทงิ เทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้ธงชยั 

เทศบาลต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

นิคมพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นค่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นค่า อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นเป้า องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นแลง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทรายมูล

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นเอื้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเอื้อม อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บุญนาคพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุญนาคพฒันา อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลป่าตนันาครวั เทศบาลต าบลป่าตนันาครวั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ดอนไฟ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนไฟ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาครวั เทศบาลต าบลนาครวั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลน า้โจ ้เทศบาลต าบลน า้โจ ้อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บอม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบอม อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่ทะ เทศบาลต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสริิราช เทศบาลต าบลสริิราช อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัเสอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเสอื อ าเภอแม่ทะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่ปุ เทศบาลต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสกั อ าเภอแม่เมาะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ ชดุ 2 30,700                        



61 / 130

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01520000 จงัหวดัล าปาง

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแม่เมาะ เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งฮ ัว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งฮ ัว้ อ าเภอวงัเหนือ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลร่องเคาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแกว้ อ าเภอวงัเหนือ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัซา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัซา้ย อ าเภอวงัเหนือ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัใต ้อ าเภอวงัเหนือ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัเหนือ เทศบาลต าบลวงัเหนือ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นใหม่ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

ยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่กวัะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กวัะ อ าเภอสบ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งพฒันา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เด่น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมยั อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสบปราบ เทศบาลต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหา้งฉตัร เทศบาลต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปงยางคก เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01520000 จงัหวดัล าปาง

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาบวั 

เทศบาลต าบลเมอืงยาว  อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่สนั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สนั อ าเภอหา้งฉตัร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวอแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวอแกว้ อ าเภอหา้งฉตัร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสนั

ทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองหลม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลม่ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบ่อแฮว้ เทศบาลต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นรอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นรอ้ง อ าเภองาว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นขอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลนาครวั เทศบาลต าบลนาครวั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลสริิราช 

เทศบาลต าบลสริิราช อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลหา้งฉตัร 

เทศบาลต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 30,700                        

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 าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง คนั 1 950,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01520000 จงัหวดัล าปาง

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 าบลวงัพรา้ว อ าเภอเกาะคา คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหม่พฒันา 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 าบลหลวงใต ้อ าเภองาว จงัหวดั คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 199,468,400              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 2,013,000                 

งบอดุหนุน 2,013,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที3่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรือ ก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สถานี

อนามยัล  าปางหลวง เทศบาลต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดั คนั 1 2,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 13,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องดูดฝู่น ขนาด 15 ลติร สถานีอนามยัล  าปาง

หลวง เทศบาลต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,000                        

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 164,462,000              

งบอดุหนุน 164,462,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 164,462,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 164,462,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.74-001 บริเวณถนนสายหลกับา้นขนุ

แหง หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 13 บา้นวงัพรา้วพฒันา ต าบลปงเตา กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,970 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปงเตา สาย 1 3,264,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บา้นทุ่ง

ฮา้ง ต าบลทุ่งผึ้ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง สาย 1 2,155,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลป.ถ.10-001 หมู่ที่ 2 บา้นแจค้อน ต าบลทุ่งผึ้ง กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม สาย 1 3,373,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01520000 จงัหวดัล าปาง

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.30-001 สายหนองหอย-ปางอา้ หมู่ที่ 8 บา้น

หนองหอย - หมู่ที่ 4 บา้นปางอา้ ต าบลเวยีงมอก จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,750 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ สาย 1 4,558,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.30-002 สายบา้นท่าเกวยีน หมู่ที่ 7 - บา้นหอรบ 

หมู่ที่ 9 ต าบลเวยีงมอก จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 19,400 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง สาย 1 6,008,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.27-013 สายแยกทางหลวงหมายเลข 106 - บา้นเด่น

แกว้ หมู่ที่ 11 บา้นเด่นแกว้ ต าบลลอ้มแรด มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 23,290 

ตารางเมตร เทศบาลเมอืงลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง สาย 1 9,998,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.79-008 สายบา้นดงไชย หมู่ที่ 7 บา้นดงไชย

 ต าบลแม่ถอด กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,780 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ถอด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง สาย 1 4,510,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ80-004 สายแยกทางหลวงหมายเลข 1124 - ทาง

หลวงหมายเลข 1048 หมู่ที่ 6 บา้นหวัทุ่ง ต าบลแม่ปะ กวา้ง 8 เมตร ยาว

 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ปะ อ าเภอ สาย 1 4,943,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลป.ถ.83-001 สายบา้นท่าชา้ง - อทุยานแห่งชาติแม่วะ หมู่ที่ 8 

บา้นแม่วะหลวง เชือ่มหมู่ที่ 7 บา้นผดุงราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลแม่วะ มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วะ สาย 1 2,072,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลป.ถ.20-002 สายบา้นน า้จ า หมู่ที่ 3 - บา้นทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต าบล

เมอืงปาน หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,272 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเมอืง

ปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง สาย 1 2,809,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวง ลป.ถ.20-001 สายทางบา้นน า้จ า หมู่ที่ 3 - บา้นน า้โจ ้หมู่ที่ 8 ต าบล

เมอืงปาน กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,955 เมตร หนา 0.05 เมตร ห เทศบาล

ต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง สาย 1 2,792,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.60-002 สายบา้นปางดะ - บา้นวงัฆอ้ง (ทุ่งสะแกง) 

หมู่ที่ 7 บา้นปางดะ ต าบลบา้นขอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,222 เมตร หนา 

0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดั สาย 1 3,431,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลป.ถ. 102-01 สายบา้นขาม - บา้นทุ่งยาง (แม่หม)ี หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งยาง 

ต าบลหวัเมอืง กวา้ง 4 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง สาย 1 2,070,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลป.ถ.61-001 สายบา้นค่าหลวง หมู่ที่ 4 - บา้นทุ่งโจ ้หมู่ที่ 3 ต าบลบา้น

ค่า กวา้ง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นค่า อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง สาย 1 722,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลป.ถ.66-003 หมู่ที่ 1 บา้นหวัทุ่ง ต าบลบา้นแลง กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 880 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแลง 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง สาย 1 1,071,000                    
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รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลป.ถ.66-001 สายบา้นแม่อางน า้ลอ้ม (หวังาน) หมู่ที่ 8 - บา้นศรี

ปรีดา หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นแลง จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

11,185 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง สาย 1 3,337,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.53-004 บา้นเหมี้ยง หมู่ที่ 10 - บา้นหลกุ หมู่ที่ 6 

ต าบลนาครวั จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,862 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลนาครวั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง สาย 1 1,946,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลป.ถ.12-006 สายบา้นหนอง หมู่ที่ 4 บา้นหนอง ต าบลน า้โจ ้มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,360 ตารางเมตร เทศบาลต าบลน า้โจ ้อ าเภอแม่ทะ สาย 1 2,926,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลป.ถ.12-001 สายบา้นแม่ปุง หมู่ที่ 7 - บา้นน า้โจ ้หมู่ที่ 5 ต าบล

น า้โจ ้จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 18,250 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลน า้โจ ้อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง สาย 1 4,914,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลป.ถ.24-019 สายบา้นแม่พริกลุม่ - บา้นแม่เชยีงรายลุม่ หมู่ที่ 5

 บา้นสนัป่าสกั ต าบลแม่พริก กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 

เมตร เทศบาลต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง สาย 1 3,624,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลป.ถ.24-007 สายบา้นท่าด่าน - บา้นวงัส าราญ หมู่ที่ 2 บา้นท่าด่าน 

ต าบลแม่พริก กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาล

ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง สาย 1 3,111,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.44-002 สายทางม่อนปู่ดว้ง หมู่ที่ 2 บา้นดง 

ต าบลบา้นดง จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,537 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง สาย 1 2,753,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลป.ถ.85-009 สายบา้นสบลนื - บา้นร่องเคาะ หมู่ที่ 7,9 ต าบลร่องเคาะ 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง สาย 1 1,404,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ดว้ยแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.85-006 สายบา้นแม่ลนื - 

บา้นแม่สงเหนือ หมู่ที่ 5,6 ต าบลร่องเคาะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,862 เมตร

 หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ สาย 1 3,347,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลป.ถ.100-05 สายบา้นแม่เลยีง - บา้นแม่เลยีงพฒันา หมู่ที่ 7,6 

ต าบลเสริมขวา กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง สาย 1 3,432,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.16-007 สายบา้นตน้ค่า - ม่วงชมุ

 หมู่ที่ 5 บา้นตน้ค่า ต าบลปงยางคก มพีื้นทไีม่นอ้ยกวา่ 11,920 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง สาย 1 3,844,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ดว้ยแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.21-001 ถนนสายบา้นนาบวั - 

บา้นทุ่งหลวง หมู่ที่ 3 บา้นนาบวั ต าบลเมอืงยาว กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 

เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลเมอืงยาว อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดั สาย 1 713,000                      
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลป.ถ.82-001 สายบา้นหวัทุ่งพฒันา หมู่ที่ 9 - บา้นนาเงนิ หมู่ที่ 8

 ต าบลแม่สนั จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 17,058 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สนั อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง สาย 1 5,205,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.86-001 สายบา้นทุ่งตุ่น หมู่ที่ 2 - บา้นทุ่งหก หมู่ที่ 5

 ต าบลวอแกว้ จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 21,798 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวอแกว้ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง สาย 1 7,533,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.96-004 สายบา้นทุ่งเกวยีน - เชือ่มบา้นนาเงนิ หมู่ที่ 6

 บา้นทุ่งเกวยีน ต าบลเวยีงตาล มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,600 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง สาย 1 1,764,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บา้น

นางแตน ต าบลท่าผา กวา้ง 4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.04 เมตร 

เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง สาย 1 1,411,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

พหลโยธนิสายเก่า หมู่ที่ 4 บา้นดอนไชย ต าบลหลวงเหนือ - สามแยกอู่

มานิตย ์หมู่ที่ 2 ต าบลนาแก มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,775 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง สาย 1 5,111,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ทางหลวงแผ่นดนิ

หมายเลข 1036 หมู่ที่ 10 บา้นท่าแหนพฒันา ต าบลแม่ทะ จ านวน 4 ช่วง

 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,856 ตารางเมตร เทศบาลต าบลแม่ทะ อ าเภอ สาย 1 6,712,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นออ้

 - บา้นสบแม่นาง หมู่ที่ 6,4 ต าบลสนัดอนแกว้ จ านวน 20 ช่วง มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 3,305 ตารางเมตร และงานฉาบผวิสเลอรี่ซลิ มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 35,034 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสริิราช อ าเภอแม่ทะ สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นหวัเสอื

 - บา้นหว้ยมะเกลอื หมู่ที่ 2,4 ต าบลหวัเสอื จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 20,820 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเสอื อ าเภอ สาย 1 5,044,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ดว้ยแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บา้นแม่สุขเหนือ ต าบลวงัซา้ย กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัซา้ย อ าเภอ สาย 1 885,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ดว้ยแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต หมู่ที่ 11 บา้นใหม่สามคัคี - บา้นนาน า้มนั หมู่ที่ 4 ต าบล

เมอืงยาว กวา้ง 4 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบล

เมอืงยาว อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง สาย 1 994,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

หมู่ที่ 7 บา้นปนังา้ว ต าบลหา้งฉตัร จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่

 10,120 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหา้งฉตัรแม่ตาล อ าเภอหา้งฉตัร สาย 1 3,083,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตดว้ยพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.68 - 008 บริเวณถนนสาธารณะประโยชน ์

หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นหวด กวา้ง 4 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,104 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.76003 สายบา้นไผ่แพะ เชือ่มบา้นไผ่ทอง หมู่ที่ 5 

บา้นไผ่แพะ ต าบลเมอืงมาย กวา้ง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,080 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 992,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทค์อนกรีตผสมยางพารา 

ทางหลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.1 - 0058 สายบา้นแม่สุก - บา้นขาม ช่วงบา้นไร่ 

หมู่ที่ 4 - บา้นตน้งุน้ หมู่ที่ 3 ต าบลหวัเมอืง กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 3,500 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,250 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล  าปาง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง สาย 1 9,850,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัต์

คอนกรีตผสมยางพารา สายทางบา้นวงัหมอ้เจดยีซ์าว - บา้นวงัหมอ้ - 

บา้นวงัหมอ้พฒันา หมู่ที่ 12,2,11 ต าบลตน้ธงชยั กวา้ง 4 เมตร ยาว 

2,200 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลตน้ สาย 1 3,840,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.57 - 028 สายบา้นคลองน า้ลดั หมู่ที่ 5 - บา้นโชคชยั

 หมู่ที่ 3 ต าบลนิคมพฒันา กวา้ง 5 เมตร ยาว 990 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 4,950 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา อ าเภอ สาย 1 2,383,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลป.ถ.67 - 002 บา้นทรายทอง หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นเสด็จ 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,620 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

เสด็จ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง สาย 1 1,923,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

ใหม่ - นาไผ่ ช่วงบา้นทุ่งงามพฒันา หมู่ที่ 11 - บา้นทุ่งงาม หมู่ที่ 3 

ต าบลทุ่งงาม หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,720 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

เสริมงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง สาย 1 6,430,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต เขา้

บา้นหวัทุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สนั กวา้ง 5 เมตร ยาว 697 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,485 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่สนั อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง สาย 1 1,705,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 9,628,900                 

งบอดุหนุน 9,628,900                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,628,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 9,628,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,126,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่เลยีง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตึงเหนือ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาว 

เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหลวงใต ้เทศบาล

ต าบลหลวงใต ้อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 7,909,500                 
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งบอดุหนุน 7,909,500                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,909,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 7,909,500                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็  โรงเรียนเทศบาลสริิราช เทศบาลต าบลสริิราช อ าเภอแม่ หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 15,455,000                

งบอดุหนุน 15,455,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,455,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 15,455,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าผา หมู่ที่

 1 ต าบลท่าผา เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 326,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นศาลาเมง็ 

หมู่ที่ 9 ต าบลท่าผา เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 322,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสาด หมู่ที่ 

3 ต าบลวงัพรา้ว เทศบาลต าบลวงัพรา้ว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,324,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัพรา้ว

พฒันา หมู่ที่ 7 ต าบลวงัพรา้ว เทศบาลต าบลวงัพรา้ว อ าเภอเกาะคา แห่ง 1 1,391,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแม่หยวก -

 เกาะยะ หมู่ที่ 4 ต าบลนาแส่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแส่ง อ าเภอ แห่ง 1 820,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเตาปูน - 

นากิม๋ หมู่ที่ 8 ต าบลนาแส่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแป้นใต ้

หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นสา เทศบาลต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 368,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัหนิ หมู่

ที่ 6 ต าบลเถนิบุรี เทศบาลต าบลเถนิบุรี อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นอมุลอง 

หมู่ที่ 1 ต าบลลอ้มแรด เทศบาลเมอืงลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 483,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นลอ้มแรด 

หมู่ที่ 4 ต าบลลอ้มแรด เทศบาลเมอืงลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเด่นชยั 

หมู่ที่ 5 ต าบลแม่วะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วะ อ าเภอเถนิ จงัหวดั แห่ง 1 368,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสบเป๊าะ 

หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ทะ เทศบาลต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,020,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแม่ไทย 

หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นบอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบอม อ าเภอแม่ทะ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหวัเสอื 

หมู่ที่ 2 ต าบลหวัเสอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเสอื อ าเภอแม่ทะ แห่ง 1 566,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแม่

เชยีงรายลุม่ หมู่ที่ 3 ต าบลพระบาทวงัตวง เทศบาลต าบลพระบาทวงัตวง

 อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,886,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแม่ต ัง๋ หมู่

ที่ 3 ต าบลพระบาทวงัตวง เทศบาลต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก แห่ง 1 1,886,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นนาปราบ 

หมู่ที่ 3 ต าบลนายาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ แห่ง 1 1,392,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นไร่ หมู่ที่ 8

 ต าบลนายาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ จงัหวดั แห่ง 1 1,409,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,018,900                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,018,900                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 770,000                   

งบลงทนุ 770,000                   

ครุภณัฑ์ 270,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 270,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระ

บาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

อ าเภอเกาะคา ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 500,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 248,900                   

งบลงทนุ 248,900                   

ครุภณัฑ์ 248,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 248,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบล

พระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระ

บาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 7 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ชดุ 7 26,600                        

กระทรวงยตุธิรรม 18,205,100                

ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 15,574,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 15,574,200                
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สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 15,574,200                

การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 15,574,200                

งบลงทนุ 15,574,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,574,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,089,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุิธรรม จงัหวดั

ล  าปาง ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 15,089,300                   

ค่าควบคุมงาน 484,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวง

ยตุิธรรม จงัหวดัล  าปาง ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 484,900                      

กรมคุมประพฤติ 849,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 849,100                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 849,100                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 849,100                   

งบลงทนุ 849,100                   

ครุภณัฑ์ 849,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 11,400                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัล  าปาง ต าบล

สบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตวั 6 11,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัล  าปาง  

ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัล  าปาง  ต าบล

สบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 23,700                        

กรมราชทณัฑ์ 1,781,800                 

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 13,000                     

โครงการพฒันาจติใจและเตรียมผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดกีลบัสู่สงัคม 13,000                     

อบรมผูต้อ้งขงัเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 13,000                     

งบลงทนุ 13,000                     

ครุภณัฑ์ 13,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนิดตัง้พื้น ขนาด 

2.5 แรงมา้ ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร เครื่อง 1 13,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,768,800                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 1,703,400                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 1,703,400                 

งบลงทนุ 1,703,400                 

ครุภณัฑ์ 1,703,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 211,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีทณัฑสถานบ าบดัพเิศษล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  ทณัฑ

สถานบ าบดัพเิศษล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี สถานกกัขงักลางจงัหวดัล  าปาง  ต าบล

กลว้ยแพะ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี สถานกกัขงักลางจงัหวดัล  าปาง  ต าบล

กลว้ยแพะ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 42,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

เรือนจ ากลางล าปาง  ต าบล*บา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 114,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ทณัฑสถาน

บ าบดัพเิศษล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษ

ล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  สถานกกัขงักลางจงัหวดั

ล  าปาง  ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษ

ล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษ

ล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 49,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 90,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีทณัฑสถานบ าบดัพเิศษล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่่องพ่นหมอกควนั   เรือนจ ากลางล าปาง  ต าบล*บา้น

ดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ แบบดจิติอล ขนาด 300 กโิลกรมั ทณัฑสถาน

บ าบดัพเิศษล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 11,400                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 65,400                     

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 65,400                     

งบลงทนุ 65,400                     

ครุภณัฑ์ 65,400                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 65,400                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษ

ล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ตวั 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบส ัน่ ขนาด 112 x

 225 มลิลเิมตร ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง

ฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 16,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษล าปาง  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้ง

ฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 18,800                        

กระทรวงแรงงำน 1,224,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 525,400                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 525,400                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 400,200                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 400,200                   

งบลงทนุ 400,200                   

ครุภณัฑ์ 400,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 258,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ  ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง  ต าบลบา้น

ดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้   ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง

  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูไ้มเ้กบ็เอกสาร  ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง  ต าบล

บา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 12 20,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งประชมุส าหรบัประธาน  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัล  าปาง  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตวั 1 3,700                         

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

แผ่นต่อนาท ี ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ล  าปาง  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 34,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง

  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ส านกังานแรงงานจงัหวดั

ล  าปาง  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง

  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,100                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 95,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัล  าปาง  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง  

ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 35,000                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 125,200                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 125,200                   

งบลงทนุ 125,200                   

ครุภณัฑ์ 125,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 125,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน *(จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์

ถกูตอ้งตามกฏหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง  ต าบลบา้นดง อ าเภอ ชดุ 2 61,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัล  าปาง  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้

ต่อนาท)ี  ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 1 2,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัล  าปาง  ต าบลบา้นดง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 1 10,000                        

กรมการจดัหางาน 549,600                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 479,500                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 375,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 104,500                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,500                      

งบด าเนินงาน 8,500                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,500                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,800                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     
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โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 149,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 149,900                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 35,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 35,000                     

งบลงทนุ 35,000                     

ครุภณัฑ์ 35,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ 8 ที่น ัง่ ของ ศูนยค์วาม

ปลอดภยัแรงงานเขต 5 (ล าปาง)  ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 35,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 114,900                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 57,500                     

งบลงทนุ 57,500                     

ครุภณัฑ์ 57,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ของ ศูนยค์วามปลอดภยั

แรงงานเขต 5 (ล าปาง)  ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ของ  ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต 5 (ล าปาง)  ต าบล

ศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 42,500                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 57,400                     

งบลงทนุ 57,400                     

ครุภณัฑ์ 57,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี้ ขนาด 13 ที่น ัง่ ของ ศูนย์

ความปลอดภยัแรงงานเขต 5 (ล าปาง)  ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดั ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ของ ศูนยค์วามปลอดภยั

แรงงานเขต 5 (ล าปาง)  ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 32,400                        

กระทรวงวฒันธรรม 3,416,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 416,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 416,400                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 416,400                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 240,800                   

งบลงทนุ 240,800                   

ครุภณัฑ์ 240,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 143,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัล  าปาง  ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 120,600                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล  าปาง  ต าบล

ตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตวั 10 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ล  าปาง  ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ล  าปาง  ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 81,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ล  าปาง  ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ล  าปาง  ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล  าปาง  ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง ตวั 1 25,000                        
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ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 175,600                   

งบลงทนุ 175,600                   

ครุภณัฑ์ 175,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 175,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัล  าปาง  ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล  าปาง 

 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 5 124,000                      

กรมศิลปากร 3,000,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 3,000,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 3,000,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถาน เจดยีแ์ละวหิาร วดัป่า

พรา้ว ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 3,000,000                    

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,640,408,014            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 323,976,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,010,000                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,010,000                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,010,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,010,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,010,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 36,381,500                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 36,381,500                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 10,632,800                

งบอดุหนุน 10,632,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,632,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 6,988,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,644,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 25,748,700                

งบอดุหนุน 25,748,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 25,748,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 15,604,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 10,144,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 624,000                   
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โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 624,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 624,000                   

งบรายจ่ายอื่น 624,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 624,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 263,264,100              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 263,264,100              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15,321,500                

งบอดุหนุน 15,321,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,321,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,181,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,209,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 10,929,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 247,942,600              

งบอดุหนุน 247,942,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 247,942,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 211,563,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 12,238,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 6,801,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 6,538,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 10,800,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 22,697,000                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 21,757,500                

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 21,757,500                

งบลงทนุ 21,757,500                

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบล

พชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 3,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบล

พชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,494,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,223,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง   

ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 19,223,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 823,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง   

ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 823,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 72,000                        

รายการระดบัที1่: ปรปับรุงบา้นพกัขา้ราชการหลงัที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัล  าปาง   ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 72,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 376,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ส  านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง   

ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 376,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 813,500                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 813,500                   

งบลงทนุ 813,500                   

ครุภณัฑ์ 813,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 813,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืง เครื่อง 34 544,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 34 129,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เตรื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัล  าปาง ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 126,000                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 126,000                   

งบลงทนุ 126,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 126,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอหา้งฉตัร 

ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 126,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 581,572,014              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,366,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,366,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,366,154                 

งบด าเนินงาน 1,366,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,366,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,366,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,800,600                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,800,600                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,800,600                 

งบลงทนุ 1,800,600                 

ครุภณัฑ์ 1,800,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนประชารฐั

ธรรมคุณ ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสบปราบ

พทิยาคม ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนแม่เมาะ

วทิยา ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 431,604,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 425,543,500              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 425,543,500              

งบอดุหนุน 425,543,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 425,543,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 70377 425,543,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 70377 56,694,200                   
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รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 70377 27,396,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 70377 29,061,900                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 70377 48,854,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 70377 263,536,400                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 6,060,500                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 6,020,500                 

งบลงทนุ 6,020,500                 

ครุภณัฑ์ 2,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสบมายสามคัคีวทิยา ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นออ้วทิยา ต าบลสนัดอนแกว้ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนแม่พหุอรบวทิยา ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนลอ้มแรดวทิยา ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหว้ยแกว้วทิยา ต าบลนาโป่ง อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนแจซ้อ้นวทิยา ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแพะ ต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนศรีลงักาวทิยา ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเวยีงตาลพทิยาคม ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเมอืงปานพฒันวทิย ์ต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนทุ่งอดุมวทิยา ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,820,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,820,500                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนสบมายสามคัคีวทิยา ต าบลบา้นแลง อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 365,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นออ้วทิยา ต าบลสนัดอนแกว้ อ าเภอแม่ทะ แห่ง 1 371,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนแม่พหุอรบวทิยา ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ แห่ง 1 336,400                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนลอ้มแรดวทิยา ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหว้ยแกว้วทิยา ต าบลนาโป่ง อ าเภอเถนิ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนแจซ้อ้นวทิยา ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแพะ ต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน แห่ง 1 374,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนศรีลงักาวทิยา ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม

 จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเวยีงตาลพทิยาคม ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้ง

ฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเมอืงปานพฒันวทิย ์ต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืง

ปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนทุ่งอดุมวทิยา ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน แห่ง 1 192,400                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 40,000                     

งบลงทนุ 40,000                     

ครุภณัฑ์ 40,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 40,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๔๗(วดันาเดา) ต าบลเสริมซา้ย อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งสา้น ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 145,282,260              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,642,880                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,642,880                 

งบลงทนุ 2,642,880                 

ครุภณัฑ์ 2,642,880                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 103,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนแจซ้อ้นวทิยา ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นแม่สา้น ต าบล

บา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโป่งน า้รอ้น ต าบลเสริมกลาง อ าเภอ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนแจซ้อ้นวทิยา ต าบลแจซ้อ้น 

อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 21,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 92,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นช่อฟ้า ต าบลทุ่ง

ผึ่ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนแจค้อนวทิยา ต าบลทุ่ง

ผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนแจซ้อ้นวทิยา ต าบลแจ ้

ซอ้น อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทุ่งฮา้ง ต าบลทุ่งผึ่ง 

อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนแม่ฮ่างวทิยา 

ต าบลนาแก อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นวงัใหม่ ต าบลร่อง

เคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 19,000                        
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 299,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นวงัใหม่ ต าบลร่องเคาะ

 อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งผึ้ง ต าบลทุ่งผึ่ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวงัทองวทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปงถ า้ ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบ่อสีเ่หลีย่มวทิยา ต าบลปงเตา 

อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 5 65,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นตน้งุน้ ต าบลหวัเมอืง 

อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนแม่ฮ่างวทิยา ต าบลนาแก 

อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 69,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,148,080                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หาดปู่ดา้ย ต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สาด-ผึ้งนาเกลอื ต าบลวงัพรา้ว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนศาลา

วทิยา ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่ตีบ ต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลแจห้่ม ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นสา ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่ผา้ขาว ต าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลเมอืงปาน (บา้นทุ่งกวา๋ว) ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พระเจา้นัง่แท่น ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งฝาย ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเองกิ่วลม 3 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สบค่อม ต าบลบา้นค่า อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนแม่กง๋

วทิยา ต าบลบา้นเป้า อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 13 19,240                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามขา ต าบลหวัเสอื อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หวัฝาย ต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งฮ ัว้

วทิยา ต าบลทุ่งฮ ัว้ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนแกว้ ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่สุขวงัเหนือ ต าบลวงัซา้ย อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลวงัเหนือ ต าบลวงัเหนือ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นใหม่ ต าบลวงัเหนือ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเมอืง

ยาววทิยา ต าบลเมอืงยาว อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวัทุ่ง ต าบลแม่สนั อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวด ต าบลบา้นหวด อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่อาง ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจ าค่า ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนกอรวกพทิยาสรรค ์ต าบลจางเหนือ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่จาง ต าบลนาสกั อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสบแม่ท  า ต าบลเสริมซา้ย อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนปงยางคก (ทพิยช์า้งอนุสรณ์) ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสนั ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตน้งุน้ ต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ผาช่อวทิยา ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเมอืงตึง

 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกลว้ย 

ต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนผา

แดงวทิยา ต าบลบา้นรอ้ง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนแจ ้

คอนวทิยา ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 18 26,640                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนแจ ้

ซอ้นวทิยา ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวงั

ทองวทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนผาช่อ

วทิยา ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัใหม่ ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่สุขใน ต าบลวงัซา้ย อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นเมอืงตึง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่เยน็ ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งฮา้ง ต าบลทุ่งผึ่ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปงถ า้ ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่แจม๋ ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวงั

แกว้วทิยา ต าบลวงัแกว้ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนแจค้อน

วทิยา ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนแจซ้อ้น

วทิยา ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนผาช่อ

วทิยา ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ใหม่ ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่สุข

ใน ต าบลวงัซา้ย อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นช่อฟ้า

 ต าบลทุ่งผึ่ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเมอืง

ตึง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตน้งุน้

 ต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งฮา้ง

 ต าบลทุ่งผึ่ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปงถ า้

 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่

แจม๋ ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนแจค้อนวทิยา ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 106,080,480              
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การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 90,468,100                

งบลงทนุ 90,468,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,468,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,217,200                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นแม่ตีบ ต าบลแม่ตีบ 

อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งสมดุ โรงเรียนบา้นปงสนุก ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 3,000,000                    

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

บา้นป่าตนักมุเมอืง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลเมอืงยาว 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นปงสนุก ต าบลเวยีง

เหนือ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นกาศเมฆ ต าบล

ชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 387,800                      

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

ดง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 393,000                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นปางอา้ ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 6,997,000                    

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

หอ้งเรียน โรงเรียนไหลห่นิราษฎรบ์  ารุง ต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา จงัหวดั หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

แม่กวัะ ต าบลแม่กวัะ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 

ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 387,800                      

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

ต าบลสมยั อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 

ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนเสริมซา้ยวทิยา ต าบล

เสริมซา้ย อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นก่อ ต าบลวงั

ทรายค า อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 393,000                      

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

แจค้อนวทิยา ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวงัทอง

วทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 813,400                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนเมอืงปานพฒันวทิย ์ต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน หลงั 1 8,281,000                    

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

อนุบาลแม่เมาะ (ชมุชน 1) ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 12,064,700                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 318,200                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ยางออ้ย ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทุ่งโป่ง ต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 159,100                      
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,652,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีหมวดเกลา้ ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหลวงวทิยา ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมอืงล  าปาง แห่ง 1 258,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสบค่อม ต าบลบา้นค่า อ าเภอเมอืงล  าปาง แห่ง 1 405,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองกิ่วลม 3 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอ แห่ง 1 275,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลวงใต ้ต าบลหลวงใต ้อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 247,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางออ้ย ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดั แห่ง 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัตม ต าบลจางเหนือ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพระเจา้นัง่แท่น ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 459,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัค่ากลาง ต าบลบา้นค่า อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งฝางวทิยา ต าบลบา้นค่า อ าเภอเมอืงล  าปาง แห่ง 1 217,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเสด็จ ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั แห่ง 1 483,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีปรีดานุเคราะห ์ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 62,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปงสนุก ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเมอืงล  าปาง แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งฝาย ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั แห่ง 1 371,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าโทก ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั แห่ง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองกิ่วลม 1 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอ แห่ง 1 121,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยอูน ต าบลปงเตา อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว แห่ง 1 510,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อหอ้ ต าบลบา้นแหง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 138,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นสนัก าแพง ต าบลเมอืงยาว อ าเภอหา้งฉตัร แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงยาววทิยา ต าบลเมอืงยาว อ าเภอหา้งฉตัร แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปนังา้ว ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดั แห่ง 1 376,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งหก ต าบลวอแกว้ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดั แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ฮาว ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนั ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดั แห่ง 1 311,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ตาลนอ้ย-ปางปง ปางทราย ต าบลเวยีงตาล 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกอรวกพทิยาสรรค ์ต าบลจางเหนือ อ าเภอแม่เมาะ แห่ง 1 209,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสกั ต าบลนาสกั อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 658,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร แห่ง 1 4,927,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่รตันโกสนิทร ์ต าบลนาสกั อ าเภอแม่เมาะ แห่ง 1 157,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัน า้โทง้ ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั แห่ง 1 181,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 

ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ต ัง๋ ต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก แห่ง 1 499,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสามขา ต าบลหวัเสอื อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสมยั ต าบลสมยั อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 311,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นท่าแหน ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดั แห่ง 1 398,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่เชยีงรายวทิยา ต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแม่ แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจอมปิง ต าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเถนิ (ท่านางอปุถมัภ)์ ต าบลลอ้มแรด อ าเภอ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่ถอดวทิยา ต าบลแม่ถอด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 232,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสบต า๋วทิยา (แปงภกัดอีปุถมัภ)์ ต าบลนาแกว้ อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผาปงัวทิยา ต าบลผาปงั อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 162,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทองทพิยว์ทิยา ต าบลน า้โจ ้อ าเภอแม่ทะ จงัหวดั แห่ง 1 341,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปงกา ต าบลแม่กวัะ อ าเภอสบปราบ จงัหวดั แห่ง 1 260,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัโป่งวทิยา ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม แห่ง 1 447,900                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไตรมติรสามคัคี ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหาดปู่ดา้ย ต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะคา จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่พหุอรบวทิยา ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่า ต าบลเถนิบุรี อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัพระธาตุล  าปางหลวง ต าบลล าปางหลวง 

อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้หลง ต าบลสมยั อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 243,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปงแพ่ง ต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จงัหวดั แห่ง 1 323,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีลงักาวทิยา ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม แห่ง 1 489,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสาด-ผึ้งนาเกลอื ต าบลวงัพรา้ว อ าเภอเกาะคา แห่ง 1 153,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเบี้ย ต าบลนาโป่ง อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแสลมวทิยา ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งสะแกง ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปลายนาวทิยา ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ตา ต าบลปงดอน อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงปาน (บา้นทุ่งกวา๋ว) ต าบลทุ่งกวา๋ว 

อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสบล ีต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่สุก ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสาแพะ ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่ผา้ขาว ต าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้่ม แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผาแดงวทิยา ต าบลบา้นรอ้ง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 193,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่ฮ่างวทิยา ต าบลนาแก อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 740,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ่อสีเ่หลีย่มวทิยา ต าบลปงเตา อ าเภองาว จงัหวดั แห่ง 1 546,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทาน ต าบลจางเหนือ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดั แห่ง 1 701,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งน า้รอ้น ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นช่อฟ้า ต าบลทุ่งผึ่ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผาช่อวทิยา ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเลาสู ต าบลปงดอน อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงตึง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัทองวทิยา ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแจค้อนวทิยา ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปงถ า้ ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่เยน็ ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดั แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้งุน้ ต าบลหวัเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาราชวทิยา ต าบลบา้นรอ้ง อ าเภองาว จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,279,800                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนทองทพิยว์ทิยา ต าบลน า้โจ ้อ าเภอแม่ทะ จงัหวดั แห่ง 1 488,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม แห่ง 1 576,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนสนัโป่งวทิยา ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม แห่ง 1 199,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนเสริมขวาวทิยา ต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม แห่ง 1 344,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนตน้ธง

วทิยา ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 280,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา ๔๗ (วดันาเดา) ต าบลเสริมซา้ย อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 260,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

บา้นแม่ปุ ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 280,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนสนัโป่ง

วทิยา ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนหว้ย

ขี้นกวทิยา ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 389,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนเสริม

ขวาวทิยา ต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 405,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนผาปงัวทิยา ต าบลผา

ปงั อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 464,100                      
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนทุ่งคา

วทิยา ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 426,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดั แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนอนุบาลแจห้่ม ต าบล

แจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 296,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนทุ่งฮ ัว้วทิยา ต าบลทุ่งฮ ัว้ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 488,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ก่อ ต าบลวงัทรายค า อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 302,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนแจซ้อ้นวทิยา ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดั แห่ง 1 488,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมอืงปาน แห่ง 1 359,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนวงัแกว้วทิยา ต าบลวงัแกว้ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดั แห่ง 1 488,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

แม่สุขใน ต าบลวงัซา้ย อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

วงัใหม่ ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 442,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนแจค้อนวทิยา ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 497,800                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 10,342,000                

งบลงทนุ 10,342,000                

ครุภณัฑ์ 10,342,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,402,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนแม่เชยีงรายวทิยา 

ต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นก่อ ต าบลวงั

ทรายค า อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นปงสนุก ต าบล

เวยีงเหนือ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองกิ่ว

ลม 3 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนแม่ถอดวทิยา 

ต าบลแม่ถอด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้น

ขอ อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นป่าตนักมุเมอืง ต าบลปงแสนทอง 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนนิคมสรา้งตนเองกิ่วลม 1 ต าบลนิคมพฒันา

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสบป้าดวทิยา ต าบลสบป้าด อ าเภอแม่เมาะ เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนแม่วะวทิยา ต าบลแม่วะ อ าเภอเถนิ จงัหวดั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหว้ยขี้นกวทิยา ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปงแพ่ง ต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาสกั ต าบลนาสกั อ าเภอแม่เมาะ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสนัโป่งวทิยา ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ต าบลทุ่งงาม อ าเภอ

เสริมงาม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาแกว้ประชา

รฐั ต าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นน า้จ า ต าบล

เมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนแม่ถอดวทิยา 

ต าบลแม่ถอด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นฟ่อน

วทิยา ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแม่เชยีงรายลุม่ ต าบลแม่

พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแม่ต ัง๋ ต าบลพระบาทวงัตวง

 อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นสมยั ต าบลสมยั อ าเภอสบ

ปราบ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนแม่เชยีงรายวทิยา ต าบลพระบาท

วงัตวง อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทุ่งขาม ต าบลใหม่พฒันา 

อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

จ าค่า ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

แม่ตาลนอ้ย-ปางปง ปางทราย ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ป่าตนักมุเมอืง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ใบ 3 29,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

วงัตม ต าบลจางเหนือ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ใบ 2 19,600                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียน

อนุบาลเมอืงปาน (บา้นทุ่งกวา๋ว) ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดั ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นแม่กวัะ ต าบลแม่กวัะ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง ใบ 2 30,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,068,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหลวงวทิยา ต าบล

กลว้ยแพะ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนธงชยัวทิยา ต าบลตน้

ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นใหม่รตันโกสนิทร์

 ต าบลนาสกั อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเมอืงยาววทิยา ต าบล

เมอืงยาว อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาแกว้ประชารฐั 

ต าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวงัพรา้ววทิยา ต าบล

วงัพรา้ว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเสริมขวาวทิยา ต าบล

เสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนแม่เชยีงรายวทิยา 

ต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนตน้ธงวทิยา ต าบลแม่

ปุ อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนป่าตนัวทิยา ต าบลป่า

ตนั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่ทะ ต าบลแม่

ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสบจางวทิยา ต าบลนา

สกั อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเกาะคาวทิยาคม 

ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนไหลห่นิวทิยา ต าบล

ไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 290,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

ศาลาวทิยา ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นแม่เชยีงรายลุม่ ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทุ่งขาม ต าบล

ใหม่พฒันา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบล

ทุ่งผึ่ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นก่อ ต าบลวงั

ทรายค า อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนพชิยัวทิยา (บา้นตน้

ยางมติรภาพ 14) ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนบา้นแหง 

ต าบลบา้นแหง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนหว้ยขี้นกวทิยา 

ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนอนุบาลเมอืงปาน 

(บา้นทุ่งกวา๋ว) ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนทุ่งคาวทิยา ต าบล

แม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสาแพะ ต าบล

บา้นสา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทุ่งฝาย ต าบลทุ่ง

ฝาย อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบ่อหอ้ ต าบลบา้น

แหง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่าผา ต าบลท่าผา 

อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นป่าตาล ต าบลเถนิบุรี

 อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแม่เชยีงรายลุม่ 

ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาแกว้

ประชารฐั ต าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นใหม่ผา้ขาว 

ต าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลแจห้่ม 

ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แม่เชยีงรายลุม่ ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแม่กวัะ ต าบล

แม่กวัะ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนแม่ถอดวทิยา ต าบล

แม่ถอด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 857,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นป่าตนักมุเมอืง ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นทุ่งหก ต าบลวอแกว้ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนแม่ถอดวทิยา ต าบลแม่ถอด อ าเภอเถนิ จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นแม่ต ัง๋ ต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าเกวยีน ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นแม่ต ัง๋ ต าบลพระบาท

วงัตวง อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นท่า ต าบลเถนิบุรี 

อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นสาด-ผึ้งนาเกลอื ต าบล

วงัพรา้ว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนทุ่งฮ ัว้วทิยา ต าบลทุ่งฮ ัว้ 

อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนชมุชนบา้นใหม่ ต าบลวงั

เหนือ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นสบล ีต าบลแจซ้อ้น 

อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นแป้น ต าบลบา้นสา 

อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าโทก ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสามขา ต าบลหวัเสอื อ าเภอแม่ทะ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ต าบลหลวงเหนือ อ าเภอ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนศาลาวทิยา ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดั เครื่อง 2 56,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นฟ่อนวทิยา ต าบลชมพู อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนไชย ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสมยั ต าบลสมยั อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าตาล ต าบลเถนิบุรี อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนแม่แป้นวทิยา ต าบลนาแก อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นฟ่อนวทิยา ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นสามขา ต าบลหวัเสอื อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นบ่อหอ้ ต าบลบา้นแหง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง จอ 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่เชยีงรายลุม่ ต าบลแม่

พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนทุ่งคาวทิยา ต าบลแม่สุก อ าเภอ

แจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนอนุบาลวงัเหนือ ต าบลวงัเหนือ 

อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนแม่เชยีงรายวทิยา ต าบลพระ

บาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งขาม ต าบลใหม่พฒันา 

อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นท่า ต าบลเถนิบุรี อ าเภอเถนิ

 จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่ต ัง๋ ต าบลพระบาทวงัตวง

 อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,723,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนชมุชนบา้นสนัก าแพง ต าบลเมอืงยาว อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่า ต าบลเถนิบุรี อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นทราย ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลหา้งฉตัร ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลเถนิ (ท่านางอปุถมัภ)์ ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นหมากหวัวงั ต าบลบุญนาคพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนปลายนาวทิยา ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดับา้นฮ่อง

 ต าบลบา้นเอื้อม อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสาด-

ผึ้งนาเกลอื ต าบลวงัพรา้ว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนกอรวก

พทิยาสรรค ์ต าบลจางเหนือ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ไชย ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าผา

 ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 60 94,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหาดปู่

ดา้ย ต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสามขา

 ต าบลหวัเสอื อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งฮ ัว้

วทิยา ต าบลทุ่งฮ ัว้ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

เมอืงปาน (บา้นทุ่งกวา๋ว) ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

แกว้ ต าบลเมอืงปาน อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

ผา้ขาว ต าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

ใหม่ ต าบลวงัเหนือ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง 

ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแม่สุก

 ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

สา ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสบค่อม ต าบลบา้นค่า อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหลวงใต ้ต าบลหลวงใต ้อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหลวงเหนือวทิติตานุกูล ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่กวัะ ต าบลแม่กวัะ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่สุขวงัเหนือ ต าบลวงัซา้ย อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โทกหวัชา้ง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนอนุบาล

เมอืงล  าปาง (ธงชยัศึกษา) ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทุ่งหก ต าบลวอแกว้ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นแม่ฮาว ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ป่าตาล ต าบลเถนิบุรี อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่สุก ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลหา้งฉตัร ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นยางออ้ย ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนปงยางคก (ทพิยช์า้งอนุสรณ์) ต าบลปงยางคก 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 126,000                      



97 / 130

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01520000 จงัหวดัล าปาง

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นท่ามะเกวน๋ ต าบลแม่ปะ อ าเภอเถนิ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่วะเด่นชยั ต าบลแม่วะ อ าเภอเถนิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอมุลองรกัขติานุเคราะห ์ต าบลลอ้มแรด อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนแม่พหุอรบวทิยา ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนแม่แป้นวทิยา ต าบลนาแก อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่เติน ต าบลแม่ถอด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนแม่มอกวทิยา ต าบลแม่มอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนเมอืงยาววทิยา ต าบลเมอืงยาว อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเวยีง ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าเกวยีน ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,420,380                 

งบลงทนุ 4,420,380                 

ครุภณัฑ์ 4,420,380                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 

ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 873,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง 

เขต 3 ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 

ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 

ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ต าบลศาลา อ าเภอ เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ต าบลแจห้่ม อ าเภอ เครื่อง 2 42,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ต าบลพชิยั 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 16 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ต าบลพชิยั

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 8 144,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ต าบลแจ ้

ห่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ต าบลศาลา อ าเภอ

เกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 420,800                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ต าบลแจห้่ม อ าเภอ

แจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 

ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 127,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 

ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ต าบลแจ ้

ห่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 30,900                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 69,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,790,880                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนพชิยัวทิยา (บา้นตน้ยางมติรภาพ 14) ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนศรีลงักาวทิยา ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่ตา ต าบลปงดอน อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนแส

ลมวทิยา ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัวงโยธวาทติ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลแม่เมาะ (ชมุชน 1) ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนร่องเคาะ

วทิยา ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกอรวก

พทิยาสรรค ์ต าบลจางเหนือ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนศาลาวทิยา

 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 61 102,480                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

หลวงวทิยา ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

แม่วะวทิยา ต าบลแม่วะ อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนแม่กง๋วทิยา ต าบลบา้นเป้า

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 850,000                   

งบลงทนุ 850,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 850,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 850,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโป่งหลวงวทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลบา้นเอื้อม 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 850,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 29,539,500                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 25,938,300                

งบลงทนุ 25,938,300                

ครุภณัฑ์ 1,776,700                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ต าบล

ตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 488,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 22,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ต าบล

ตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 35 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 35 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 4 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 14 35,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ต าบลตน้ธงชยั 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ต าบลตน้ธงชยั 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 5 28,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 46,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,161,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวงัเหนือวทิยา ต าบลวงัเหนือ 

อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,218,700                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวงัเหนือวทิยา ต าบลวงั

เหนือ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 506,200                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนวงัเหนือวทิยา ต าบลวงัเหนือ อ าเภอวงัเหนือ หลงั 1 12,455,000                   

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

เสริมงามวทิยาคม  ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 8,257,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,994,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเสด็จวนชยางคกู์ลวทิยา ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 692,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งกวา๋ววทิยาคม ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน แห่ง 1 661,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสบจางวทิยา ต าบลนาสกั อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหา้งฉตัรวทิยา ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร แห่ง 1 441,100                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนกิ่วลมวทิยา

 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนไหลห่นิ

วทิยา ต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแม่สนัวทิยา

 ต าบลแม่สนั อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนประชาราช

วทิยา ต าบลบา้นรอ้ง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแม่ทะพฒัน

ศึกษา ต าบลบา้นบอม อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโป่งหลวง

วทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลบา้นเอื้อม อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,946,700                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 940,400                   

งบลงทนุ 940,400                   

ครุภณัฑ์ 940,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าปาง 

ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 6 168,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 729,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,000 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 729,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 43,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จอ 1 13,100                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 786,300                   

งบลงทนุ 786,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 786,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 786,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 786,300                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,220,000                 

งบอดุหนุน 1,220,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,220,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,220,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,072,700                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 3,575,300                 

งบลงทนุ 3,575,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,575,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ติตอ์ารีฯ ต าบล

พระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 1,074,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,959,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ติตอ์ารีฯ 

ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,959,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 542,300                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ติตอ์ารีฯ 

ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ถงั 1 542,300                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 497,400                   

งบลงทนุ 497,400                   

ครุภณัฑ์ 497,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 404,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

จติตอ์ารีฯ ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

จติตอ์ารีฯ ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 8 376,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ติต์

อารีฯ ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

จติตอ์ารีฯ ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 62,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ติตอ์ารีฯ

 ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 3 62,400                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 426,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 426,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 426,000                   

งบด าเนินงาน 426,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 426,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 426,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,093,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,093,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 172,000                   

งบด าเนินงาน 172,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 172,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 172,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 881,000                   

งบด าเนินงาน 881,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 881,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 881,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 119,490,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 95,405,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 86,760,100                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 74,113,200                

งบอดุหนุน 74,113,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 74,113,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 74,113,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 14,296,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,288,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 6,433,200                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 6,790,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 43,305,300                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 12,646,900                

งบอดุหนุน 12,646,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,646,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 12,646,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,244,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 286,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 559,800                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 590,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 9,966,100                    

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 8,645,000                 

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 8,645,000                 

งบลงทนุ 8,645,000                 

ครุภณัฑ์ 8,645,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,645,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัชนิด

 1 เฟส พรอ้มซอฟแวรท์  างานแบบอนิเตอรแ์อคทฟีเชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ กฟผ.แม่เมาะ ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่ ชดุ 1 2,995,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบประสทิธภิาพรถยนต ์วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ

การจดัการ กฟผ.แม่เมาะ ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองขบัเคลือ่นมอเตอรแ์บบไฮบริดจแ์ละชดุทดลอง

ระบบเบรก เอบเีอสพรอ้มการควบคุมการทรงตวัแบบแผงโมดูลเชือ่มต่อ

คอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ กฟผ.แม่เมาะ ต าบลแม่

เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 2,850,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 24,085,800                
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ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,610,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 7,610,000                 

งบลงทนุ 7,610,000                 

ครุภณัฑ์ 7,610,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,610,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรท์างการบญัช ี

วทิยาลยัการอาชพีเกาะคา ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องต ัง้ศูนยล์อ้ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการ

อาชพีเถนิ ต าบลแม่ปะ อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองระบบคอมมอลเรลเทอรโ์บแบบแผงพรอ้ม

ซอรฟ์แวรท์  างานแบบอนิเตอรแ์อคทฟีเชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการ

อาชพีแจห้่ม ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 2,950,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางกลส าหรบัยานยนตพ์รอ้ม

อปุกรณ์  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ กฟผ. แม่เมาะ ต าบลแม่เมาะ 

อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 1,960,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,474,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,474,000                 

งบลงทนุ 1,474,000                 

ครุภณัฑ์ 580,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 580,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมเมเบลิลอจดิคอนโทรลเลอร ์  วทิยาลยัสารพดั

ช่างล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 10 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอเนกประสงค ์10 ลติร ออโต ้ วทิยาลยั

สารพดัช่างล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 80,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 894,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 894,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสอีาคารภายนอกอาคาร  วทิยาลยัสารพดัช่าง

ล  าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 894,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 13,711,800                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 13,711,800                

งบลงทนุ 13,711,800                

ครุภณัฑ์ 3,699,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 50 1,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,199,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการงานบริการและเครื่องดื่ม  วทิยาลยั

อาชวีศึกษาล าปาง  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์น

โทรศพัทม์อืถอื  วทิยาลยัเทคนิคล าปาง ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 1 1,499,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,012,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,920,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 4,000 ตารางเมตร (4 

ชัน้)  วทิยาลยัเทคนิคล าปาง ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 6,920,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,092,800                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียน   วทิยาลยัอาชวีศึกษาล าปาง ต าบล

หวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 3,092,800                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 1,290,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 1,290,000                 

งบลงทนุ 1,290,000                 

ครุภณัฑ์ 1,290,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการเทคโนโลยบีญัช ีวทิยาลยั

อาชวีศึกษาล าปาง   ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 1,290,000                    

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 577,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 577,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 577,000                   

การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 577,000                   

งบลงทนุ 577,000                   

ครุภณัฑ์ 577,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 577,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ล าปาง 

ต าบลปงยากคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืหอ้งสมดุ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ล าปาง 

ต าบลปงยากคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: บอรด์นิทรรศการเคลือ่นที่ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ล าปาง 

ต าบลปงยากคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ล าปาง 

ต าบลปงยากคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 182,000                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 1,594,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,594,600                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1,594,600                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 1,594,600                 

งบอดุหนุน 1,594,600                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,594,600                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดพรอ้มชดุควบคุม วทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง 

ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง ต าบลศาลา อ าเภอเกาะ เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี วทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง 

ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี วทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง 

ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 15 603,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วทิยาลยัสงฆน์คร

ล าปาง ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงตามสาย วทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง ต าบลศาลา 

อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 72,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เรียนพรอ้มเกา้อี้  วทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง ต าบลศาลา

 อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 100 470,000                      
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มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง 449,500,700              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 7,796,400                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 7,796,400                 

วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 7,796,400                 

งบอดุหนุน 7,796,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,796,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 5 7,796,400                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 31,361,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 411,100                   

ขยายโอกาสการเขา้ถงึถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติอยา่งท ัว่ถงึ

และมคุีณภาพ 411,100                   

งบอดุหนุน 411,100                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 411,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 150 411,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 150 59,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 150 28,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 150 51,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 150 217,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 150 54,900                        

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,950,000                

การพฒันาทอ้งถิน่ 30,950,000                

งบรายจ่ายอื่น 30,950,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 0 30,950,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 225,459,300              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 225,459,300              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 225,459,300              

งบบคุลากร 66,187,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 59,492,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 94 49,335,600                   

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 47 3,519,600                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 47 3,519,600                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 39 2,982,000                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 39 2,982,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 11 3,655,300                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 6,694,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 5 1,270,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 21 5,423,800                    

งบด าเนินงาน 11,379,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,379,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 5 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 11 3,487,200                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 11 3,289,000                    
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รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 29 198,200                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 11 3,420,000                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 11 92,400                        

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 28 3,327,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 13 926,400                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 13 926,400                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 13 926,400                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 13 926,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 21 234,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 21 189,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 5 45,000                        

งบอดุหนุน 147,892,600              

เงนิเดอืน 147,892,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 386 144,496,600                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 49 3,396,000                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 49 3,396,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 172,329,100              

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 2,437,800                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,437,800                 

งบรายจ่ายอื่น 2,437,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 2,437,800                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 34,121,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 34,121,400                

งบด าเนินงาน 18,303,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,040,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 3480 10,440,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 7,263,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,263,400                    

งบลงทนุ 15,468,000                

ครุภณัฑ์ 15,468,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 15,468,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการส ารวจโดยการหาพกิดัดว้ยสญัญาณ

ดาวเทยีม GNSS ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 930,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการขึ้นรูปผลติภณัฑเ์ซรามกิดว้ยแป้นหมนุ 

ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 820,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้ลูกกลิ้ง ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง เครื่อง 1 834,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการการเรียนรูภู้มสิารสนเทศศาสตรภ์าคสนาม 

ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 410,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลชมพู อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครือขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่ความปลอดภยัของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัล  าปาง  ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 993,000                      
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รายการระดบัที1่: โมเดลกายวภิาคมนุษยแ์บบแยกส่วนได ้ต าบลชมพู อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง โมเดล 1 870,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสบืคน้ขอ้มูลสารสนเทศดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่

สนบัสนุนการผลตินวตักรรมไทย ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ชดุ 1 819,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมแิบบหมนุเวยีน ต าบลชมพู อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 4 258,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่แบบควบคุมอณุหภูม ิต าบลชมพู อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งแบบตัง้โตะ๊ ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง

 จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน ต าบลชมพู 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบ Solar Cell System Trainer  ต าบลชมพู 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทดลองกฎฟิสกิสข์องคูลอมบ-์ประจเุสมอืน

เชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 545,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็แบบต่อท่อประปา ขนาด 2 กอ๊ก พรอ้ม

เครื่องกรองน า้ ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 51,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารส านกังานอธกิารบด ีต าบลชมพู 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง งาน 1 6,524,100                    

งบรายจ่ายอื่น 350,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 350,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 135,769,900              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 135,769,900              

งบด าเนินงาน 12,560,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 7200 5,760,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 6,000,000                    

งบลงทนุ 123,209,900              

ครุภณัฑ์ 2,915,300                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,915,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ต าบลชมพู อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล ต าบลชมพู อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตวั 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล ต าบลชมพู อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดพรอ้มติดต ั้ง้ ต าบลชมพู อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑว์งเครื่องเป่าลมไมค้วอเตท (Woodwind 

Quartet) ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 809,000                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาเซรามคิขนาดเลก็ ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง เตา 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขึ้นรูปตน้แบบ (เครื่องจกิเกอร)์ ต าบลชมพู อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 138,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งถา่ยรูปแบบฟลูเฟรม พรอ้มเลนสร์ะดบัโปร

เฟสชัน่แนล ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการถา่ยทอดสดในและนอกสถานที่แบบไร ้

สาย (ระดบัมอือาชพี) สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึขอ้มูลส่วนกลาง (NAS) ต าบลชมพู อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟฟิก ส าหรบังานธุรกจิ

ดจิทิลั ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 221,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการภูมสิารสนเทศ ต าบลชมพู 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 357,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์3 มติิ ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 1 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,294,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,694,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกันกัศึกษาครุศาสตร ์(ชาย) ต าบลชมพู อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 53,494,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้อาคารโรงเรียนสาธติ ต าบลชมพู อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง งาน 1 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 65,599,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนคณะครุศาสตรแ์ละคณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หลงั 1 65,599,900                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 12,554,800                

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 12,554,800                

พฒันาศูนยส่์งเสริมคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ 12,554,800                

งบรายจ่ายอื่น 12,554,800                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่เพือ่น าไปสู่การพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายใุนพื้นที่ โครงการ 1 1,042,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมชมุชนที่เป็นมติรกบัผูสู้งอายใุน

จงัหวดัล  าปาง (Age-friendly City) โครงการ 1 955,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายรุะยะ

ยาวในชมุชน โครงการ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งตน้แบบและขยายเครือขา่ยปราชญ์

ลา้นนาสูงวยัในการเพิม่มูลค่าหลากหลายภูมปิญัญาเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ

ผูสู้งอายใุนเขตภาคเหนือตอนบนอยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนื โครงการ 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นการส่งเสริมและ

จดัการสุขภาพผูสู้งวยัจงัหวดัล  าปาง โครงการ 1 1,016,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการรูปแบบนวตักรรมการท างานของ

ผูสู้งอายเุชงิพื้นที่เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชวีติผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง โครงการ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยเ์สริมสรา้งศกัยภาพดา้นเทคโนโลยี

ดจิทิลัส าหรบัคนสูงวยัและคนในชมุชนทอ้งถิน่ โครงการ 1 751,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาพื้นที่สาธารณะดา้นสือ่สารสนเทศ

และเทคโนโลยเีพือ่พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายขุองศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติ โครงการ 1 1,105,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยก์ารเรียนรูด้า้นรูปแบบที่อยู่อาศยั

และบริเวณโดยรอบที่เหมาะสมกบับริบทของผูสู้งอายุ โครงการ 1 1,063,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งสุขภาวะทางจติของผูสู้งอายุ

ส าหรบัผูดู้แลผูสู้งอายุ โครงการ 1 2,541,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสริมอาชพี

ผูสู้งอายจุงัหวดัล  าปาง โครงการ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมรายไดแ้ละการมงีานท าของ

ผูสู้งอายเุพือ่ใหพ้ึง่พาตนเองและมคุีณภาพชวีติที่ดี โครงการ 1 2,170,300                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 19,342,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 19,342,500                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 18,397,300                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 18,397,300                

งบลงทนุ 18,397,300                

ครุภณัฑ์ 11,390,800                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,390,800                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งบรรยายเรียนรวม อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 84

 พรรษา ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์รงงานตน้แบบอาหารแหง้ สถาบนัวจิยั

เทคโนโลยกีารเกษตร ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุฝึกทกัษะการจดัการฟารม์โคนม ต าบลพชิยั 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์พิม่ประสทิธภิาพหอ้งปฏบิตัิการหน่วยวเิคราะห์

และตรวจสอบคุณภาพอาหาร สถาบนัวจิยัเทคโนโลยกีารเกษตร ต าบลพชิยั 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 2,680,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการงานเชือ่มโลหะแผ่น ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 415,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์ครื่องมอืวเิคราะหพ์ลงังาน ต าบลพชิยั อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,006,500                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,006,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกจิการนกัศึกษาพรอ้มครุภณัฑ(์อาคาร16) 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโครงสรา้งอาคาร คสล.เป็นตึก 3 ชัน้ ใตถ้นุโลง่ 

หลงัคาดาดฟ้า(อาคาร 6 ) ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารผลติและแปรรูปชาสุขภาพพรอ้มครุภณัฑ ์

สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร   ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 1,861,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนเพาะเห็ด สถาบนัวจิยั

เทคโนโลยกีารเกษตร ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 663,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนระบบเกษตรสมยัใหม่ สถาบนัวจิยั

เทคโนโลยกีารเกษตร ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 560,000                      

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งร ัว้คอนกรีตรอบบริเวณ สถาบนัวจิยั

เทคโนโลยกีารเกษตร ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 422,500                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 945,200                   

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 945,200                   

งบลงทนุ 945,200                   

ครุภณัฑ์ 945,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 945,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งนวตักรรมเรียนรูด้า้นบญัช ีต าบลพชิยั อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 315,300                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการดา้นการท่องเที่ยวและบริการ 

ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยเ์รียนรูด้า้นบญัช ีต าบลพชิยั อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 279,900                      

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 85,481,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 85,481,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 83,820,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 83,820,000                

งบอดุหนุน 83,820,000                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 19,820,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งจดัการเรียนการสอนหอ้ง 1,000 ที่

น ัง่ ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 3,715,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งจดัการเรียนการสอนหอ้ง 50 ที่น ัง่  

 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 12 4,068,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งจดัการเรียนการสอนหอ้ง 250 ที่น ัง่

   ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 2,904,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งจดัการเรียนการสอนหอ้ง 100 ที่น ัง่

 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 4 2,272,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งจดัการเรียนการสอนหอ้ง 150 ที่น ัง่

 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 1,468,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งจดัการเรียนการสอนหอ้ง 500 ที่น ัง่

 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 5,393,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 22,403,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า มธ.ศูนยล์  าปาง ต าบลปงยางคก 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 22,403,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสนามกฬีากลางแจง้พรอ้มอฒัจนัทรแ์ละลูว่ิง่ มธ.

ศูนยล์  าปาง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 25,000,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 16,596,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ มธ.ศูนย์

ล  าปาง ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 16,596,800                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,266,000                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,266,000                 

งบอดุหนุน 1,266,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,266,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหาจดุหลอมเหลว   ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร

 จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 6 720,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซยีส   ต าบลปงยางคก อ าเภอ

หา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าสุญญากาศ   ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร 

จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ละเอยีด   ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร เครื่อง 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็แช่สารเคม ี  ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร ตู ้ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกล ัน่สารขนาด 100 มลิลลิติร พรอ้มเตาใหค้วามรอ้น  

 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 15 300,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 395,700                   

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 395,700                   
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งบอดุหนุน 395,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 395,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบดจิติอล   ต าบลปงยางคก 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 5 11,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นจ าลองโครงกระดูกแสดงเสน้เลอืดและประสาท

ขนาด 85 ซม.   ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 3,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดปลอ่ยสารละลาย (ขนาด 2-20 ul, ขนาด 20-200

 ul, ขนาด 100-1000 ul)   ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊เกบ็อากาศ Personal pump   ต าบลปงยางคก

 อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 5 355,500                      

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 58,872,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 47,513,000                

โครงการพฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 47,513,000                

พฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 47,513,000                

งบอดุหนุน 47,513,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยเ์สริมประสบการณ์การเรียนรูน้อกหอ้งเรียน

ส าหรบัเด็กปฐมวยั ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง รายการ 1 40,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,513,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการศูนยเ์สริมประสบการณ์การเรียนรู ้

นอกหอ้งเรียนส าหรบัเด็กปฐมวยั รายการ 0 7,513,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,359,000                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 11,359,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 11,359,000                

งบอดุหนุน 11,359,000                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,359,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนปฏบิตัิการเอนกประสงค ์

ศูนยก์ารศึกษานอกที่ต ัง้ล  าปาง ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 100 7,859,000                    

รายการระดบัที2่: โตะ๊พบัขาวพรอ้มเกา้อี้ ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง

 จงัหวดัล  าปาง ชดุ 100 490,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง ชดุ 12 295,800                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้น ัง่คอย ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ชดุ 1 28,000                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊ท างานรูปตวัแอลพรอ้มเกา้อี้ ต าบลสบตุย๋ อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 2 105,900                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้ตี้ย ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 4 36,800                        

รายการระดบัที2่: โซฟา ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 30,800                        

รายการระดบัที2่: โตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 24 216,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊เรียนพรอ้มเกา้อี้เด็กประถม ต าบลสบตุย๋ อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 22 165,000                      

รายการระดบัที2่: ระบบโสตทศันูปกรณ์หอ้งเรียน ต าบลสบตุย๋ อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง หอ้ง 12 2,438,500                    

รายการระดบัที2่: กระดานไวทบ์อรด์ ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง อนั 14 53,500                        

รายการระดบัที2่: บอรด์ไมก้อ๊ก ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั อนั 28 42,000                        

รายการระดบัที2่: ผา้ม่าน ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 216 3,865,400                    

รายการระดบัที2่: ป้ายบนัไดหนีไฟ ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง ป้าย 1 1,500                         



113 / 130

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01520000 จงัหวดัล าปาง

รายการระดบัที2่: อ่างสแตนเลส 2 หลมุ คดัแยกอาหาร ต าบลสบตุย๋ 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง อ่าง 2 86,800                        

รายการระดบัที2่: อ่างลา้งมอืสแตนเลส ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง อ่าง 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนเอนกประสงคป์ฏบิตัิการ

ธุรกจิการบนิและบริการ ศูนยก์ารศึกษานอกที่ต ัง้ล  าปาง ต าบลสบตุย๋ อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 30 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง 

จงัหวดัล  าปาง ชดุ 30 642,000                      

รายการระดบัที2่: โตะ๊ท างานรูปตวัแอลพรอ้มเกา้อี้ ต าบลสบตุย๋ อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 42,700                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้เลคเชอร ์ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ตวั 720 2,584,800                    

รายการระดบัที2่: ตูเ้กบ็เอกสาร ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั ตู ้ 14 147,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้ตี้ย ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ตู ้ 10 83,500                        

กระทรวงสำธำรณสขุ 179,377,400               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 28,549,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 26,240,000                

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 26,240,000                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 26,240,000                

งบลงทนุ 26,240,000                

ครุภณัฑ์ 26,240,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 15,740,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลล าปาง ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยส าหรบัไอซยูีปรบัดว้ยไฟฟ้าชนิด 4 motor 

โรงพยาบาลล าปาง ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เตียง 8 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลล าปาง ต าบลหวัเวยีง 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลล าปาง ต าบลหวัเวยีง

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลเถนิ ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลเถนิ ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลเกาะคา ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลเกาะคา ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่แยกส่วนประกอบโลหติ ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่

 6 ยูนิต โรงพยาบาลเถนิ ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 1,600,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลเสริมงาม 

ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลแม่พริก 

ต าบลพระบาทวงัตวง อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง คนั 1 2,100,000                    
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รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลงาว ต าบล

หลวงเหนือ อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลแม่เมาะ 

ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลหา้งฉตัร 

ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง คนั 1 2,100,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,309,000                 

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 2,149,000                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 2,149,000                 

งบลงทนุ 2,149,000                 

ครุภณัฑ์ 440,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 440,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกทกัษะการดูแลผูสู้งอาย ุพรอ้มชดุฝึกเป็นผูสู้งอาย ุ

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง ชดุ 1 440,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,709,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,709,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งประชมุ วทิยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนี นครล าปาง ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,709,000                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 160,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 160,000                   

งบลงทนุ 160,000                   

ครุภณัฑ์ 160,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล  าปาง ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดั เครื่อง 10 160,000                      

กรมการแพทย์ 150,737,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 148,776,000              

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 148,776,000              

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 148,776,000              

งบลงทนุ 148,776,000              

ครุภณัฑ์ 148,776,000                 

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 148,776,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกเพือ่เพิม่ความแขง็แรงกลา้มเน้ือแบบใหข้อ้มูล

ป้อนกลบั ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกการท างานของมอืและน้ิวมอืพรอ้มระบบ

ตอบสนองเกมสค์อมพวิเตอร ์ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารบ าบดัรกัษากลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้าชนิดคลืน่ส ัน้

 ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอดงึหลงัอตัโนมตัิพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเกาะคา 

อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่อลัตรา้ซาวดร่์วมกบั

กระแสไฟฟ้า ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยไฟฟ้าส าหรบังานกายภาพบ าบดั ต าบลเกาะคา 

อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เตียง 14 896,000                      
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รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องวางแผนการรกัษารงัสรีะยะใกลแ้บบสามมติิ

พรอ้มอปุกรณ์สอดใส่แร่ชนิดพเิศษส าหรบัการรกัษาแบบสามมติิ ต าบลพชิยั

 อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ระบบ 1 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหเ์สยีงและแกไ้ขการพูดดว้ยระบบ

คอมพวิเตอร ์ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูออโรสโคปชนิดภาพดจิติอล ความ

ละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000 Pixels โดยใชร้ะบบควบคุมการท างาน

ระยะไกล ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียร์ะบบอตัโนมตัิ ขนาดความจ ุ167

 ลติร ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดส ี

แบบหา้หวัตรวจ ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเร่งอนุภาคแบบระบบภาพน าวถิ ีต าบลพชิยั อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 99,900,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,961,000                 

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 1,961,000                 

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 1,961,000                 

งบลงทนุ 1,961,000                 

ครุภณัฑ์ 1,961,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 36,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรเยบ็เขม็เดี่ยว แบบเยบ็หนงัพรอ้มโตะ๊ครบชดุ ต าบล

เกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง คนั 2 36,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีซองเวชภณัฑป์ลอดเชื้อ ต าบลเกาะคา อ าเภอ

เกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 110,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,815,000                    

รายการระดบัที1่: จกัรยานนัง่ปัน่เอน ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดั รายการ 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัอากาศพรอ้มระบบ ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา 

จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดสุญญากาศพรอ้มระบบ ต าบลเกาะคา อ าเภอ

เกาะคา จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 750,000                      

กรมอนามยั 91,400                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 91,400                     

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 91,400                     

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 91,400                     

งบลงทนุ 91,400                     

ครุภณัฑ์ 31,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ศูนยอ์นามยักลุม่ชาติพนัธุ ์

ชายขอบ และแรงงานขา้มชาติ ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 22,700                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 8,700                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 120 

น้ิว  ศูนยอ์นามยักลุม่ชาติพนัธุ ์ชายขอบ และแรงงานขา้มชาติ ต าบลหา้งฉตัร

 อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 8,700                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000                        
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสตูดโิอ ศูนยอ์นามยักลุม่ชาติพนัธุ ์ชายขอบ 

และแรงงานขา้มชาติ ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง งาน 1 60,000                        

กระทรวงอตุสำหกรรม 356,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 356,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 356,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 356,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 356,000                   

งบลงทนุ 356,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 356,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าต่อเติมหลงัคาคลมุทางเดนิ ส านกังานอตุสาหกรรม

จงัหวดั ต าบลชมพู อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 356,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 24,359,600                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 9,094,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,094,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 8,594,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 8,594,000                 

งบอดุหนุน 8,594,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,594,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัป่าเปา ต าบลสนัดอนแกว้ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักิ่วหลวง ต าบลบา้นกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสณัฐาน ต าบลป่าตนั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแม่ปุ ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งขว่ง ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุทธจิติตาราม ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นกวาง ต าบลวงัใต ้อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทพัป่าเสา้ ต าบลวงัเหนือ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัมงคล ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหลา่ย ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสมยัใต ้ต าบลสมยั อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงนัง่คีรีชยั ต าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยแหน ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาสกั ต าบลนาสกั อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลอ้มแรด ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เวยีง ต าบลลอ้มแรด อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัหนิพฒันาราม ต าบลเถนิบุรี อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสะพานหนิ ต าบลแม่มอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสบปุง ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสบจาง ต าบลวงัพรา้ว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไร่ออ้ย ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นใหม่ ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าผา ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้ลอ้ม ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิลา ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาเอี้ยง ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาเดา ต าบลเสริมซา้ย อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาม ัว่ ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรือง ต าบลบา้นแหง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสบแหง ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหา้ ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัทุ่ง ต าบลบา้นเป้า อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นแลง ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันางเหลยีว ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแม่กยื ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสถานีรถไฟหา้งฉตัร ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนเปียง ต าบลวอแกว้ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งงิ้ว ต าบลวอแกว้ อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง วดั 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้ขมุทรพัย ์ต าบลใหม่พฒันา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าสารภ ีต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เพิม่พูน ต าบลบา้นกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระธาตุนายาง ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง วดั 1 200,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 100,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัทุ่งไผ่

 ต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 100,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมเกาะคาปริยตัิศึกษา ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 15,265,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 15,265,600                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 15,265,600                

การผลติและฝึกอบรมต ารวจ 15,265,600                

งบลงทนุ 15,265,600                

ครุภณัฑ์ 15,265,600                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 15,265,600                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑอ์าคารเรียนรวม 6 ชัน้ ศฝร.ภ.5 ต าบลปงยางคก

 อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 15,265,600                   

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 85,600                     

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 85,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 85,600                     

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 85,600                     

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 85,600                     

งบอดุหนุน 85,600                     

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 85,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัล  าปาง ต าบลพระบาท 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 34,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัล  าปาง  ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 101,071,600               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 95,296,400                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 4,978,500                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 3,954,100                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 2,407,400                 

งบอดุหนุน 2,407,400                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,407,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัล  าปาง ไร่ 1130 2,407,400                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,546,700                 

งบอดุหนุน 1,546,700                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,546,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัล  าปาง ไร่ 600 1,546,700                    

โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 1,024,400                 

ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 1,024,400                 

งบอดุหนุน 1,024,400                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,024,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการปลูกและแปรรูปสมนุไพรใน

พื้นที่สวนป่า จงัหวดัล  าปาง ไร่ 100 1,024,400                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

กบัสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื) 21,421,100                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรธรรมชาติ 21,421,100                

บคุลากรภาครฐัสถาบนัคชบาลแหง่ชาต ิในพระอปุถมัภ ์สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้

ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร ์องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 21,421,100                

งบอดุหนุน 21,421,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,421,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 111 19,404,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 2,016,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 68,896,800                

พื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ 214,500                   

อนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหายากในพื้นทีส่วนป่า 214,500                   

งบอดุหนุน 214,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 214,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหา

ยากในพื้นที่สวนป่า จงัหวดัล  าปาง ไร่ 55 214,500                      

ชา้งเลี้ยงเพือ่การอนุรกัษ์ 68,682,300                

ดูแลชา้งส าคญัจากส านกัพระราชวงั 7,794,300                 

งบอดุหนุน 7,794,300                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,794,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดูแลชา้งส าคญัจากส านกั 0 7,794,300                    

คุม้ครองและอนุรกัษช์า้งไทย 60,888,000                

งบลงทนุ 3,486,300                 

ครุภณัฑ์ 3,486,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 21,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ ขนาด 5 ฟตุ พรอ้มกระจก ต าบลเวยีง

ตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ตวั 3 21,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,384,100                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 120 ซซี ีต าบลเวยีงตาล 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง คนั 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: รถไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 ที่น ัง่ ต าบลเวยีงตาล อ าเภอ

หา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง คนั 1 353,100                      

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเททา้ย ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 kVA ต าบลเวยีง

ตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 10 58,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอร ์ความเขม้สูง ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 900,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 60,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่อง Water Bath (อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม)ิ ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 12 ลติร ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่อง Dry Bath Block Incubator (เครื่องบ่มหลอด

ทดลอง) ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 27,800                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 14,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130 บาร ์ต าบลเวยีงตาล 

อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 14,400                        

งบอดุหนุน 57,401,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 57,401,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงดูและบริบาลชา้งไทย 0 37,904,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการพื้นที่เลี้ยงชา้งและ

ปรบัปรุงภูมทิศัน์ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาการผสมเทยีมชา้ง 0 716,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส ารวจและเฝ้าระวงัโรคชา้ง 0 1,746,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัท าฐานขอ้มูลประชากรชา้ง 0 637,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 0 892,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการส่งเสริมอนุรกัษแ์ละบริบาลชา้ง 0 2,615,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดูแลรกัษาอาคารศูนยก์าร

เรียนรูด้า้นคชศาสตร ์เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิ

วฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ 0 3,820,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 1,071,100                    

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 1,862,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,862,500                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 1,862,500                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 1,862,500                 

งบลงทนุ 373,100                   

ครุภณัฑ์ 373,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 329,700                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้ง CCTV IP Camera แบบกลอ้ง 4 ตวั พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง ชดุ 1 329,700                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 43,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 120 

น้ิว ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง เครื่อง 1 30,300                        

งบอดุหนุน 1,489,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,489,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 1,489,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 1,080,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานล าปาง ต าบลสบตุย๋ อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,080,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถยนตน์ัง่ส่วนกลางส านกังานล าปาง ต าบล

สบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 188,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานล าปาง ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล  าปาง คนั 1 188,000                      

การเคหะแหง่ชาติ 3,912,700                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,912,700                 

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 3,912,700                 

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 3,912,700                 

งบอดุหนุน 3,912,700                 

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 3,912,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนล าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 108,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรตน้ธงชยั ต าบลตน้ธงชยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,364,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรพชิยั ต าบลพชิยั อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 807,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนล าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,633,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 264,621,400               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 16,050,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 16,050,000                
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โครงการส่งเสริมการขยายตลาดทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ท ัง้ในและ

ต่างประเทศ 3,134,400                 

พฒันาและยกระดบัการทอ่งเทีย่วพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 3,134,400                 

งบลงทนุ 3,134,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,134,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,134,400                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงภูมทิศันถ์นนสายวฒันธรรม(ต่อเน่ือง) ล าปาง

 ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 3,134,400                    

โครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 8,982,600                 

เสริมสรา้งเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 8,982,600                 

งบด าเนินงาน 8,982,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,982,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 86,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,671,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่และประชาสมัพนัธ์ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 11,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการสรา้งองคค์วามรูแ้ละจดัท าเสน้ทางเชงิ

วฒันธรรมที่เชือ่มโยงลา้นนาตะวนัตก กจิกรรม 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมอบรมสือ่ความหมายเพือ่

สนบัสนุนการท่องเที่ยวเชือ่มโยงในกลุม่ลา้นนาตะวนัตก กจิกรรม 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมตามรอยอารยธรรมลา้นนา กจิกรรม 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 225,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 190,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 35,000                        

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้ค่า 3,933,000                 

ปรบัตวัและรบัมอืกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและสาธารณภยั 3,933,000                 

งบด าเนินงาน 3,933,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,933,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 884,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,906,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่และประชาสมัพนัธ์ 0 41,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 1,761,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 56,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ บาท 0 33,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าสถานที่ วนั 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 610,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 584,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 25,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 507,000                      

จงัหวดัล  าปาง 248,571,400              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 248,571,400              

การพฒันาดา้นสงัคม 209,939,100              

พฒันาคุณภาพชวีติ 197,439,100              
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งบด าเนินงาน 2,110,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,110,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 31,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 36,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 54,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 78,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 78,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,910,400                    

งบลงทนุ 195,328,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 195,328,700                 

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 6,759,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6

 ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 3,410,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5

 ต าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 3,349,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 53,231,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัล  าเหมอืงสบนึง ขนาดฐานกวา้ง 1.525 เมตร 

สูง 1.50 เมตร ยาว 500 เมตร บา้นทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัล  าเหมอืงสบนึง ขนาดฐานกวา้ง 1.525 เมตร 

สูง 1.50 เมตร ยาว 450 เมตร บา้นทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ 14 ต าบลทุ่งกวา๋ว 

อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,662,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัป้องกนัตลิง่พงัริมแม่น า้งาว จดุวงักาสะลอง 

โดยการวางกลอ่งลวดตาขา่ยบรรจหุนิใหญ่ ยาว 200.00 เมตร สูง 2.50 

เมตร หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งศาลา  ต าบลนาแก อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,056,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารป้องกนัตลิง่ล  าหว้ยแม่หวด ขนาดกวา้ง 5.00

 เมตร ยาว 100.00 เมตร สูง 3.00 เมตร บา้นหวด หมู่ที่ 2  ต าบลบา้นหวด

 อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ เหมอืงหลวง ขนาด

ภายในกวา้ง 1.50 เมตร ลกึ 1.20 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 850.00 เมตร

 บา้นปงหวัทุ่ง หมู่ที่ 8 ต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,971,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งล  าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ รูปตวั U ทุ่งหลวง 

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ลกึ 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 500 เมตร 

บา้นแจค้อน หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,417,000                    

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มบ่อพกั บริเวณ

ขา้งถนนลงสู่ล  าเหมอืงเสยีน า้ทุ่งเขา้ซอ้น ยาว 380 เมตร หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1 

ต าบลไหลห่นิ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,337,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดล าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ ล  าเหมอืงหลวง

 - หว้ยค าแลบ ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร ความยาว  1,100.00 

เมตร หนา 0.10 เมตร บา้นฮ่าง หมู่ที่ 2 ต าบลวงัแกว้ อ าเภอวงัเหนือ แห่ง 1 1,469,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัล  าเหมอืงสบนึง ขนาดฐานกวา้ง 1.525 เมตร 

สูง 1.50 เมตร ยาว 500 เมตร บา้นทุ่งกวา๋ว หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งกวา๋ว อ าเภอ

เมอืงปาน จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัป้องกนัตลิง่พงัริมแม่น า้งาว จดุวงัตน้หดั โดย

การวางกลอ่งลวดตาขา่ยบรรจหุนิใหญ่ ยาว 300.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองเหยีง ต าบลนาแก อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,518,700                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ล  าเหมอืงทุ่งใต ้หมู่ที่

 1 และหมู่ที่ 12 บา้นปงเตา ต าบลปงเตา อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ล  าเหมอืงทุ่งปงเตา 

หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 บา้นปงเตา ต าบลปงเตา อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 12,056,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคนัดนิป้องกนัน า้ท่วม ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร สูง

เฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมปีริมาตรดนิลูกรงัไม่นอ้ยกวา่ 4,260 

เมตร หมู่ทื่ 3 ต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,879,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางรินคอนกรีตเสริมเหลก็ เหมอืงนอ้ย บา้นนา

เอี้ยง หมู่ที่ 7 ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง  ช่วงที่ 1 

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร ลกึ 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร 

ช่วงที่ 2 ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ยาว 400 เมตร ลกึ 0.60 เมตร หนา 0.12 แห่ง 1 2,186,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางรินคอนกรีตเสริมเหลก็ เหมอืงเลาะ ขนาดกวา้ง

 0.60 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลกึ 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร บา้นฮ่องฮ ี

หมู่ที่ 6 ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,078,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้ทุ่งสูง ขนาดปากกวา้ง 0.80 เมตร ลกึ 

0.60 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 2,000 เมตร บา้นทุ่งคา หมู่ที่ 4 ต าบลแม่

สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,228,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้โป่งกา้ง ขนาดปากกวา้ง 0.80 เมตร สูง

 0.60 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 1,500 เมตร บา้นทุ่งคาใต ้หมู่ที่ 10 

ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางส่งน า้เพือ่การเกษตรคอนกรีตเสริมเหลก็ รูปตวั

 U ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ลกึ 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาวรวม 675 

เมตร บา้นตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัป้องกนัตลิง่ฝายวงัปู่เจา้ บา้นหนองหอย หมู่ที่

 8 ต าบลเวยีงมอก อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,017,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารป้องกนัตลิง่ ยาว 400 เมตร สูง 3.00 เมตร

 บา้นไผ่งาม หมู่ที่ 4 ต าบลเมอืงมาย อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 2,683,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัป้องกนัตลิง่พงัพรอ้มวางกลอ่ง GABION 

ขนาดสูงเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 260 เมตร ล  าน า้แม่สุก หมู่ที่ 12 บา้นแม่สุก 

ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มฝาปิด

เหลก็ ขนาดกวา้งภายใน 0.70 เมตร ลกึภายใน 0.50 เมตร ยาว 118.00 

เมตร  พรอ้มฝาปิดเหลก็ บา้นเชยีงหม ัน้ หมู่ที่ 3 ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม แห่ง 1 1,004,500                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 85,085,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เขา้พื้นที่การเกษตร 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 4,000.00 ตารางเมตร เชือ่มหมู่บา้นหว้ยน า้ หมู่ที่ 14 - 

บา้นจ าตอง หมู่ที่ 15 ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 2,203,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากถนน 1035 เขา้สู่

พื้นที่การเกษตร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,800 ตารางเมตร  หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม สายทาง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนองครกหลวง 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

7,200 ตาราเมตร หมู่ที่ 4 ต าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 3,909,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว

 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร บา้นแม่อาง หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นแลง อ าเภอ

เมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,725,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว

 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร บา้นดง หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืง

ล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,725,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นโป่ง เชือ่มต าบลหลวง

ใต ้ต าบลบา้นโป่ง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,800.00 ตารางเมตร สาย ลป.ถ. 24-007 บา้นท่าด่าน - บา้นวงัส าราญ หมู่

ที่ 2 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,484,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 500.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 3,000 ตารางเมตร สาย ลป.ถ. 24-019 บา้นแม่พริกลุม่ - บา้นแม่

เชยีงรายลุม่ หมู่ที่ 5 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,737,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 

สายบวกจอ๋งกอ๋น กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 360.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 สายแม่ฟ้า กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 805.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,220 ตาราง

เมตร บา้นสบฟ้า หมู่ที่ 7 ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 2,029,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,400 ตารางเมตร 

บา้นสนัทราย หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ปะ อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,107,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร

  ยาว  500 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  2,000  ตาราง

เมตร  สายปางหละ – ศูนยบ์ริบาลชา้ง หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นหวด อ าเภองาว สายทาง 1 1,176,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสริมผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 890.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,560 

ตารางเมตร สายบา้นจวา๊ก - บา้นหลา่ยทุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ทะ เชือ่มต่อ 

บา้นหลา่ยทุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลนาครวั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 945,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสริมผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 625.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,125 

ตารางเมตร บา้นท่าแหนใต ้หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 826,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,100.00 

ตารางเมตร สายบา้นทุ่งแอว้ - ต าบลล าปางหลวง บา้นน า้ลอ้ม หมู่ที่ 1 ต าบล

เกาะคา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,216,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 590.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,360.00 ตาราง

เมตร เชือ่มระหวา่งบา้นสบลนื หมู่ที่ 7 – บา้นร่องเคาะ หมู่ที่ 9  ต าบลร่อง

เคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,302,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,800.00 ตารางเมตร

 สายขา้งโรงเรียน - สระหลวง บา้นโป่งขวาก หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สนั อ าเภอ

หา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,428,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

358 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,432 ตารางเมตร บา้น

หวัวงั หมู่ที่ 5 ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 738,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01520000 จงัหวดัล าปาง

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว  565.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บา้นป่าไครใ้ต ้หมู่ที่ 1 ต าบลหนองหลม่

 เชือ่มบา้นสถานี หมู่ที่ 4 ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 950.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,800.00 ตาราง

เมตร บา้นค่ายวงั หมู่ที่ 4 ต าบลวงัแกว้ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 2,106,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เลยีบล าเหมอืง กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 

ตารางเมตร บา้นสบเฟือง หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นเอื้อม อ าเภอเมอืงล  าปาง สายทาง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 730.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,650.00 ตาราง

เมตร บา้นคลองน า้ลดั หมู่ที่ 5 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง  สายทาง 1 1,936,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 1,680.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,400 ตารางเมตร บา้นรวมชยั

 หมู่ที่ 10  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 3,555,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลูกรงับดอดัแน่น ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว

 2,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000.00 ตาราง

เมตร บา้นท่าสม้ป่อย หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 

ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เลยีบล าเหมอืงทุ่งรอ้ง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3

 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นรอ้ง อ าเภองาว จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 4,327,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงผวิทางลาดยางแอลฟลัติก ขนาดกวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร หนาไม่นอ้ยกวา่ 0.05 เมตร เชือ่มระหวา่ง 

หมู่ที่ 4 ผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 บา้นออ้นหวัทุ่ง ต าบลบา้นออ้น สายทาง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 หรือมปีริมาณพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000.00 

ตารางเมตร สายหว้ยสม้ หมู่ที่ 3 บา้นร่องเห็ด ต าบลบา้นแหง อ าเภองาว สายทาง 1 4,854,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

783.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,132 ตารางเมตร 

จากทางหลวง 1035 - สุสานบา้นแป้นใต ้หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นสา อ าเภอแจห้่ม สายทาง 1 1,505,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ลป.ถ.76002 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,750.00 ตารางเมตร สายบา้นไผ่ทอง เชือ่ม บา้นนาไหม ้

หมู่ที่ 5 ต าบลเมอืงมาย อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,955,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,960.00 ตาราง

เมตร บา้นวงัสกั หมู่ที่ 10 ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 4,391,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายหว้ยแม่โกงกาง

 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 3,240.00 ตารางเมตร บา้นหวัฝาย หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ ้ สายทาง 1 1,973,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายหนา้โรงเรียน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 3,200 ตารางเมตร บา้นทุ่งผึ้ง อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,949,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 465.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,325.00 ตาราง

เมตร ขา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลวเิชตนคร บริเวณรอบหนองป๋ึง หมู่ที่ 11

 ต าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,300,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 612 เมตร หนา 0.15 เมตร  บา้นแม่ปะแพะ หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ปะ 

อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,129,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 1,800 เมตร บา้นหว้ยมะเกลอื หมู่ที่ 4 ต าบลหวัเสอื - บา้นดอน

ไฟ หมู่ที่ 7 ต าบลดอนไฟ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 3,384,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 5.50 

เมตร ยาว 3,100.00 เมตร บา้นนายาบ หมู่ที่ 7 - บา้นทุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลหวั

เสอื อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 3,999,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง

 4.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

7,800.00 ตารางเมตร  หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 ต าบลนาครวั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดั สายทาง 1 2,553,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายวดัสนัฐาน - บ่อ

โผลส่ถานีสูบน า้ดว้ยพลงัไฟฟ้า  ช่วงที่ 1 ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 400 ตาราง

เมตร ช่วงที่ 2 ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,520 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,080 ตารางเมตร บา้นนากวา้ว ต าบลป่าตนั สายทาง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร

 ยาว 600.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000.00 ตาราง

เมตร สายสม้ป่อย หมู่ที่ 6 – บา้นนาเงนิ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่สนั อ าเภอหา้ง สายทาง 1 1,562,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  

565.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร

 บา้นงา้วพชิยั หมู่ที่ 8 ต าบลหนองหลม่ อ าเภอหา้งฉตัร เชือ่ม บา้นสบไพร 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติก ขนาดกวา้ง  5.50 เมตร 

ยาว 1,369 เมตร หนา 0.50 เมตร   หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,479 ตาราง

เมตร สายบา้นหนองววัแดง หมู่ที่ 4 ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ จงัหวดั สายทาง 1 2,143,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายน า้งาว ต าบลหลวงเหนือ อ าเภอ

งาว จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝายข าหยอ่ง บา้นป่าตาล ต าบลเถนิบุรี

 อ าเภอเถนิ จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองซอย 1 RMC คลองส่งน า้สายใหญ่ แม่วงั

ฝัง่ขวา ต าบลบุญนาคพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 8,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 33,252,600                   

รายการระดบัที1่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 4,050 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 24,300 ตาราง

เมตร ต าบลเวยีงตาล - ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลั กวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร 

ยาว 1,797.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,739.00 

ตารางเมตร บา้นท่าสม้ป่อย หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมอืงล  าปาง สายทาง 1 2,627,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิถนนจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,026.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

8,104.00 ตารางเมตร บา้นปงดอน หมู่ที่ 2 ต าบลปงดอน อ าเภอแจห้่ม สายทาง 1 2,687,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางดว้ย Asphaltic concrete กวา้งเฉ 5.00

 เมตร ยาว 1,480.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,400 

ตารางเมตร สายทาง ลป.ถ. 12-002 บา้นป่าจ า้ หมู่ที่ 2 - บา้นม่อนแสนศรี 

หมู่ที่ 6 ต าบลน า้โจ ้อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 2,165,000                    
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รายการระดบัที1่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร ยาว

 1,300.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,200 ตารางเมตร ต ัง้แต่เขตติดต่อ

ระหวา่งเทศบาลเมอืงเขลางคน์คร - เขตเทศบาลต าบลศาลา แยกน า้เบอ้ หมู่

ที่ 1 ต าบลศาลาดงลาน - สามแยกวดัศาลาหลวง หมู่ที่ 6 ต าบลศาลาหลวง 

ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,549,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิแอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 

1,948.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,792.00 ตาราง

เมตร บา้นทรายมูล หมู่ที่ 1 ถงึ บา้นทรายมูลพฒันา หมู่ที่ 13 ต าบลบา้น

เสด็จ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 2,787,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิถนนแอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 4.00-5.00 เมตร 

ความยาว 1,330.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,499 ตารางเมตร บา้น

นิคมเขต 6 บา้นวงัทอง หมู่ที่ 6 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมอืงล  าปาง สายทาง 1 1,851,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรเดมิดว้ยแอสฟลัติกคอนกรีต  กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,200.00 ตารางเมตร

 หนา 0.05 เมตร บา้นแม่กึด๊ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดั สายทาง 1 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ปูทบัดว้ยแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต กวา้ง 4.00 - 11.00 เมตร ยาว 2,374.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,485.00 ตารางเมตร บา้นแม่หลง หมู่ที่ 1 

ต าบลวงัพรา้ว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 4,710,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีตสาย ลป.ถ.  

98-003 บา้นจวักลาง - บา้นอมุลอง - บา้นป่าไผ่ พฒันา - บา้นจวัสามคัคี - 

บา้นจวัใต ้กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 11,200 ตารางเมตร ต าบลสมยั  อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 3,764,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัผวิจราจรแอสฟลัติก กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,500 เมตร บา้นทุ่งบ่อแป้น หมู่ 2 

ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง สายทาง 1 1,122,000                    

สรา้งความม ัน่คงของชวีติและสงัคม 2,500,000                 

งบด าเนินงาน 2,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานนอ้มร าลกึสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชนครล าปาง ประจ าปี 2562 0 2,500,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,344,000                 

อนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,344,000                 

งบด าเนินงาน 1,344,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 160,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงนิทรรศการ 0 80,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ 0 80,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 721,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 721,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 426,000                      
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การพฒันาดา้นเกษตร 7,328,300                 

สรา้งโอกาสเพิม่รายได ้ 7,328,300                 

งบด าเนินงาน 6,768,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,768,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 15,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 8,400                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่พรอ้มอปุกรณ์ 0 7,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 34,700                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 34,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 32,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,641,500                    

งบลงทนุ 560,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 560,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 560,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงตดัแต่งและคดับรรจผุกัอนิทรีย ์ขนาดกวา้ง 

12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 192 ตารางเมตร บา้น

ยางออ้ย หมู่ที่ 4 ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง แห่ง 1 560,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 29,960,000                

พฒันาการทอ่งเทีย่วและบริการ 22,760,000                

งบด าเนินงาน 13,900,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,900,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสลงุหลวง กลองใหญ่ ป๋ีใหม่เมอืง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานร าลกึประวตัิศาสตรร์ถไฟ รถมา้ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสบืสานต านานพ่อเจา้ทพิยช์า้ง 

วรีบุรุษแห่งเขลางคน์คร 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมการท่องเที่ยววถิชีนเผ่า 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลท่องเที่ยวดอกเสี้ยวบาน 

และท่องเที่ยวชมุชนบา้นป่าเหมี้ยง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลท่องเที่ยวชมุชน แม่แจม๋ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมเศรษฐกจิฐานรากถนน

สายวฒันธรรม ม่วนแตห้นา ภูมผิญาจาวละกอน 0 1,200,000                    

งบลงทนุ 8,860,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,860,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,860,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางเดนิศึกษาธรรมชาติทางขึ้นองคพ์ระธาตุ

เจดยี ์ระยะทาง 540 เมตร พรอ้มจดุพกัจดุชมววิ วดัพระพทุธบาทสุทธาวาส

 ต าบลแจห้่ม อ าเภอแจห้่ม จงัหวดัล  าปาง แห่ง 7 3,860,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละลานจอดรถพื้นที่กางเตน้ทแ์หลง่

ท่องเที่ยวเขือ่นกิ่วคอหมา บา้นหว้ยสะเหนา้ ต าบลปงดอน อ าเภอแจห้่ม แห่ง 1 5,000,000                    

พฒันาการตลาด การคา้และการลงทนุ 7,200,000                 

งบด าเนินงาน 7,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,200,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน มหกรรเซรามกิและหตัถกรรม

ล าปาง Lampang Ceramic and Craft Fairs ในภูมภิาค 0 7,200,000                    


