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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 3,784,854,634            

จงัหวดัแพร่ 3,784,854,634            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 11,637,800                

กองบญัชาการกองทพัไทย 11,637,800                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 11,637,800                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 11,637,800                

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 11,637,800                

งบลงทนุ 11,637,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,637,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,637,800                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั แห่ง 1 6,451,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลต าหนกัธรรม อ าเภอหนองม่วงไข ่

จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 5,186,200                    

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 24,262,200                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 239,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,100                      

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 3,100                      

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 3,100                      

งบลงทนุ 3,100                      

ครุภณัฑ์ 3,100                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลแม่ค าม ี

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 3,100                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 236,100                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 236,100                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 236,100                   

งบด าเนินงาน 236,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี)ี ส านกังาน

การท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัแพร่ คนั 1 236,100                      

กรมพลศึกษา 24,023,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 24,023,000                

โครงการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 24,023,000                

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

01540000 จงัหวดัแพร่
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ส่งเสริมและสนบัสนุนการออกก าลงักาย กฬีา นนัทนาการ และวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 24,023,000                

งบลงทนุ 24,023,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,023,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,023,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งสนามกฬีาอ าเภอ จงัหวดัแพร่ อ าเภอสอง แห่ง 1 24,023,000                   

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 1,495,100                 

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 65,400                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 65,400                     

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 7,900                      

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 7,900                      

งบลงทนุ 7,900                      

ครุภณัฑ์ 7,900                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั  ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัแพร่ 

 ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 7,900                         

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 57,500                     

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 57,500                     

งบลงทนุ 57,500                     

ครุภณัฑ์ 57,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูง

จงัหวดัแพร่    ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 15,000                        
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัแพร่    ต าบลเหมอืง

หมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 42,500                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 521,350,200               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,326,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,326,000                 

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 1,326,000                 

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 1,326,000                 

งบลงทนุ 1,326,000                 

ครุภณัฑ์ 1,326,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ต าบลในเวยีง   อ าเภอเมอืงแพร่  จงัหวดัแพร่ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 38,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

24 ลา้นพกิเซล  ต าบลในเวยีง   อ าเภอเมอืงแพร่  จงัหวดัแพร่ ตวั 1 38,000                        

กรมชลประทาน 418,858,100              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 30,392,300                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 500,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัแพร่ ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ รายการ 0 500,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 29,892,300                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 29,892,300                

งบลงทนุ 29,892,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,892,300                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 29,892,300                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองผวิถนน คลองซอย 34R-LMC ต าบล

แม่จ ัว๊ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่  ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 1,683,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสรา้งที่ 1  โครงการ

ก่อสรา้ง ส านกังานชลประทานที่ 4 ต าบลแม่จ ัว๊ะ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ 

 ระยะทาง 0.575 กม. รายการ 0 2,634,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองผวิถนน คลองซอย 11R-LMC ต าบล

แม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ระยะทาง 1.150 กม. รายการ 0 1,936,500                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองผวิถนน คลองซอย 8L-RMC ต าบลวงั

หงษ ์อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่  ระยะทาง 0.940 กม. รายการ 0 1,582,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่ค าปอง 

ต าบลน า้เลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่  ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 3,708,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่ถาง ต าบล

บา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่  ระยะทาง 4.500 กม. รายการ 0 5,562,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยบง ต าบล

หว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่  ระยะทาง 2.000 กม. รายการ 0 2,379,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่หละ ต าบล

สรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่  ระยะทาง 1.450 กม. รายการ 0 2,245,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้แม่สอง ต าบล

เตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่  ระยะทาง 4.000 กม. รายการ 0 4,944,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองผวิถนน คลองซอย 1L-RMC ต าบล

หว้ยหมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่  ระยะทาง 0.890 กม. รายการ 0 1,498,700                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองผวิถนน คลองซอย 33R-LMC ต าบล

หวัฝาย อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่  ระยะทาง 1.020 กม. รายการ 0 1,717,600                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 375,261,500              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 158,436,500              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 158,436,500              

งบลงทนุ 158,436,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 158,436,500                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 158,436,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการปรบัปรุงและเพิม่

ประสทิธภิาพหวังานฝายแม่ยม  จงัหวดัแพร่ รายการ 0 46,632,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย LMC. พรอ้มอาคาร

ประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1

 (กม. 13+290 ถงึ กม. 13+848) ต าบลทุ่งนา้ว อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย LMC. พรอ้มอาคาร

ประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2

(กม. 22+458 ถงึ กม.23+340) ต าบลหนองม่วงไข ่อ าเภอหนองม่วงไข ่ รายการ 0 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย LMC. พรอ้มอาคาร

ประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3{{LF}}(กม. 52+080 ถงึ กม.

52+900) ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองซอย 2R-LMC ต าบลทุ่งนา้ว อ าเภอสอง รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองซอย 17R-LMC ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืง

แพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองซอย 1L-29R-LMC ต าบลบา้นกาศ อ าเภอ

สูงเม่น จงัหวดัแพร่ รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัแพร่ รายการ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 67,269,500                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผ่นคอนกรีตดาด RMC ช่วงกม.22+100 ถงึ

 23+400  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลวงัหลวง อ าเภอ

หนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลองซอยและคลองLMCใน

เขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดและอาคารประกอบคลองซอยใน

เขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝ่ายส่งน า้ฯ 

ที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิ คลอง RMC/LMC และ 

คลองซอย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองซอยและระบบส่งน า้ในเขตฝ่าย

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 900,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารทิ้งน า้เขา้คลอง LMC  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลองสายใหญ่และคลองซอย

ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบาย ทรบ.ปากคลองซอยในคลอง 

LMC โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิคลอง RMC กม.13+330 ถงึกม.

14+230  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอ รายการ 1 997,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้เขา้คลองLMC  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลบา้นหนุน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 1L-4R-LMC และระบบส่งน า้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารน า้ตกคลองซอย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 10 L - RMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิคลอง RMC กม.15+680 ถงึกม.

16+530  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอ รายการ 1 996,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบาย ทรบ.ปากคลองซอยในคลอง 

RMC  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

แม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 15L - RMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิคลอง RMC กม.17+900 ถงึกม.

18+820  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลวงัหลวง อ าเภอ รายการ 1 998,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายอาคารบงัคบัน า้ในคลองสายใหญ่

ฝัง่ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อลอดคลองซอย LMC  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 16 L - RMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบานระบายอาคารบงัคบัน า้ในคลองสายใหญ่

ฝัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 13R-LMC และระบบส่งน า้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อลอดถนนคนัคลองซอย LMC  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 17 L - RMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 1 945,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นและบานระบายอาคารบงัคบัน า้ใน

คลอง LMC  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 16R-LMC และระบบส่งน า้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลแม่หลา่ย อ าเภอเมอืงแพร่ รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 21 L - RMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลเวยีงทอง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นและบานระบายอาคารทิ้งน า้

ฉุกเฉินในคลอง LMC  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 600,000                      



6 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองLMC ในฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลแม่ยาง

ตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลองสายใหญ่และคลองซอย 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 22 L - RMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลบา้นปง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองซอยในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางเทขา้มคลองสายใหญ่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม จงัหวดัแพร่ รายการ 1 447,500                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 23 L - RMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลบา้นปง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ รายการ 1 955,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารทิ้งน า้ฉุกเฉินในเขตฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลแดนชมุพล รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมไซฟ่อนคลองซอย 1L-31R กม.1+730 ถงึ 

2+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลพระหลวง อ าเภอสูง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้เขา้คลอง RMC กม.39+072  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม  ต าบลวงัธง อ าเภอเมอืงแพร่ รายการ 1 370,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิคลอง LMC กม.75+500-77+630  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม    ต าบลแม่จ ัว๊ะ อ าเภอเด่นชยั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้เขา้คลอง RMC กม.46+485  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 1 670,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองซอย 20 L - RMC 

พรอ้มอาคารประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลเวยีง

ทอง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ รายการ 1 947,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองซอย 17 L - RMC  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 1 974,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองซอย 19 L - RMC  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแม่ยม ต าบลเวยีงทอง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ โครงการอ่างเกบ็น า้แม่ค าปอง  

โครงการชลประทานแพร่ ต าบลน า้เลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ โครงการฝายทุ่งไผ่  โครงการ

ชลประทานแพร่ ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ โครงการอ่างเกบ็น า้แม่สอง  

โครงการชลประทานแพร่ ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ โครงการฝายหว้ยบาตร  

โครงการชลประทานแพร่ ต าบลรอ้งเขม็ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 3,450,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ โครงการอ่างเกบ็น า้แม่ถาง  

โครงการชลประทานแพร่ ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 3,550,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้ โครงการอ่างเกบ็น า้

แม่ถาง  โครงการชลประทานแพร่ ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษา เคื่องกวา้นบานระบายใน

ระบบส่งน า้ โครงการอ่างเกบ็น า้แม่ค าปอง  โครงการชลประทานแพร่ 

ต าบลน า้เลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษา เคื่องกวา้นบานระบายใน

ระบบส่งน า้ โครงการอ่างเกบ็น า้แม่สอง  โครงการชลประทานแพร่ ต าบล

เตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยชา้งลว้ง  

โครงการชลประทานแพร่ ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 2,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 159,825,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 30,110,000                

งบลงทนุ 30,110,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,110,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,110,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 12,110,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยไพรหลวง ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั รายการ 0 12,110,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นแม่สาย  

(ไซฟ่อนแม่สาย) ต าบลบา้นกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ รายการ 0 18,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 129,715,000              

งบลงทนุ 129,715,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 129,715,000                 

ค่าที่ดนิ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 99,715,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  โครงการอ่างเกบ็น า้แม่แคม  อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัแพร่ รายการ 0 1,715,000                    

รายการระดบัที1่: ท านบหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ8.55 ลา้น ลบ.ม.

 โครงการอ่างเกบ็น า้แม่แคม อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัแพร่ รายการ 0 98,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 57,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 57,000,000                

งบลงทนุ 57,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤติกรรมเขือ่นอ่างเกบ็

น า้แม่ค าปอง ต าบลน า้เลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 0 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายน า้หว้ยแม่สาย ระยะที่ 1 ต าบลบา้น

กาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาดดา้นทา้ยเขือ่นอ่างเกบ็น า้หว้ยแม่แย ้ต าบล

เด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ รายการ 0 12,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 13,204,300                

การจดัการน า้ชลประทาน 13,204,300                

การจดัการงานชลประทาน 13,204,300                

งบลงทนุ 13,204,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,204,300                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: สะพาน คสล. ขา้มคลองซอย จ านวน 4 แห่ง .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม  จงัหวดัแพร่ รายการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม  จงัหวดัแพร่ รายการ 0 1,500,000                    
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทานแพร่ 

ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 0 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 8,604,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 6,432,300                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม

 จงัหวดัแพร่ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม  จงัหวดัแพร่ รายการ 0 482,200                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแม่ยม  จงัหวดัแพร่ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานแพร่ ต าบลป่า

แมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 0 2,319,100                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม  รายการ 0 1,209,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทานแพร่ ต าบลป่า

แมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 0 422,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 2,172,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื.โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ยม  รายการ 0 1,086,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โครงการชลประทานแพร่ ต าบลป่าแมต 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 0 1,086,000                    

กรมประมง 1,142,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 170,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 170,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ครุภณัฑ์ 170,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 170,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์แบบสเตอริโอ ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุ

ถา่ยภาพระบบดจิติอล  ต าบลหนองม่วงไข ่อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 170,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 972,300                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 972,300                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 972,300                   

งบลงทนุ 972,300                   

ครุภณัฑ์ 28,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA  ขนาด 3,000

 ANSI Lumens ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 28,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 944,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 658,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ 

จงัหวดัแพร่ หลงั 1 658,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 285,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่

 จงัหวดัแพร่ หลงั 1 285,200                      

กรมปศุสตัว ์ 864,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 864,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 864,000                   
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เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 58,319,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 200,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 200,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 200,000                   

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัแพร่ ไร่ 250 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 19,916,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 19,916,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลทุ่งศรี อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 16,630,000                

งบลงทนุ 16,630,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,630,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,630,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัแพร่ ไร่ 300 1,629,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัแพร่ กลา้ 4500000 7,425,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัแพร่ กลา้ 1300000 1,326,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดัแพร่ ไร่ 3200 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดัแพร่ ไร่ 700 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัแพร่ ไร่ 200 800,000                      
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การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 2,295,000                 

งบลงทนุ 2,295,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,295,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,295,000                    

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัแพร่ ไร่ 150 255,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบการจดัการที่ดนิบนพื้นที่สูง (พื้นที่โลง่เตียน) ไร่ 400 2,040,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 38,203,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,780,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,780,000                 

งบลงทนุ 1,780,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,780,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งศรี อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ยางฮ่อ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรอ้งกวาง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ บ่อ 27 480,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้เลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าแดง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวนเขือ่น อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่โทน อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งนา้ว อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหนุน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ บ่อ 3 53,400                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 36,423,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 36,423,000                

งบลงทนุ 36,423,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,423,000                   
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 36,423,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นแม่หลา่ยศรีวจิยั หมู่ 6 ต าบลแม่ห

ลา่ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 6,284,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นแม่ทรายใต ้หมู่ 3 ต าบลแม่ทราย 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 8,317,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ ค.ส.ล. บา้นบุญแจ่ม หมู่ 1 ต าบลน า้เลา 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 9,955,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ ค.ส.ล. บา้นโป่งศรี หมู่ 4 ต าบลบา้นถิน่ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 8,432,000                    

รายการระดบัที1่: คลองส่งน า้ ค.ส.ล. บา้นแม่ลอง หมู่ 4 ต าบลบ่อเหลก็ลอง

 อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 3,435,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 4,747,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,747,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 4,747,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 4,747,000                 

งบลงทนุ 4,747,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,747,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เมอืงแพร่ ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 459,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอเด่นชยั ต าบล

เด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 459,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5,901,200                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 564,900                   

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 15,400                     

สนบัสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสนิคา้เกษตรในสหกรณ์ 15,400                     

งบอดุหนุน 15,400                     

ครุภณัฑก์ารเกษตร 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรรอ้งกวาง จ ากดั ต าบลรอ้ง

เขม็ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ในการจดัหาเครื่องวดัความชื้นเมลด็พนัธุ ์

ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 549,500                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 549,500                   

งบอดุหนุน 549,500                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 549,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จ ากดั ต าบลสูงเม่น

 อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ในการจดัหารถโฟลค์ลฟิท์ คนั 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จ ากดั ต าบลสูงเม่น

 อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ในการจดัหาเครื่องอดัสูญญากาศ เครื่อง 1 80,500                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 354,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 354,000                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 354,000                   

งบอดุหนุน 354,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 354,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 6 354,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 4,982,300                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 4,982,300                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4,928,300                 

งบลงทนุ 4,928,300                 

ครุภณัฑ์ 80,300                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า)  ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแพร่ ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 1 50,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแพร่ ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 30,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,848,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,353,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแพร่ ต าบลทุ่งโฮง้

 อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 4,353,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 495,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์กวา้ง 6.25 ม. ยาว 50 ม. หรือ 

312.5 ตร.ม. ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแพร่ ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ แห่ง 1 495,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 54,000                     

งบลงทนุ 54,000                     

ครุภณัฑ์ 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแพร่ ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแพร่ ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 32,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 159,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัแพร่  ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืง ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัแพร่  ต าบลป่า

แมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 44,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัแพร่  ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัแพร่  ต าบลป่าแมต 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัแพร่  ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัแพร่  ต าบลป่า

แมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 15,800                        

กรมการขา้ว 300,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 300,000                   

การวจิยัและพฒันาขา้ว 300,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ครุภณัฑ์ 300,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่น า้บริสุทธิ์   ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 1 300,000                      

กรมหมอ่นไหม 533,800                   

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 533,800                   

โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นหมอ่นไหม 533,800                   

วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นหมอ่นไหม 533,800                   

งบลงทนุ 533,800                   

ครุภณัฑ์ 55,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นดว้ยระบบอนิฟราเรด ต าบลแม่จ ัว๊ะ 

อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 55,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 478,800                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 478,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติยแ์บบเรือนกระจก ต าบล

แม่จ ัว๊ะ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 478,800                      

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 29,199,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 29,199,000                

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 29,199,000                

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 29,199,000                

งบลงทนุ 29,199,000                

ครุภณัฑ์ 29,199,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 29,199,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบเคลือ่นที่ ชนิด

ท างานอตัโนมตัิ ความถี ่1,680 MHz. ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ ชดุ 1 17,399,000                   

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลือ่นที่ ต าบล

นาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 11,800,000                   

กระทรวงคมนำคม 1,492,474,900            
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

กรมเจา้ทา่ 9,793,500                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,793,500                 

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,793,500                 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,793,500                 

งบลงทนุ 9,793,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,793,500                    

ค่าส ารวจออกแบบ 9,793,500                    

รายการระดบัที1่:  ค่าส ารวจออกแบบส าหรบัโครงการขดุลอกและบ ารุงรกัษา

ร่องน า้ภายในประเทศที่แม่น า้ยม ระยะทาง 65.29 กโิลเมตร ต ัง้แต่ กม.

514+640 ถงึ กม.579+930 อ.เด่นชยั อ.สูงเม่น อ.เมอืงแพร่ อ.หนองม่วงไข่ ฉบบั 1 9,793,500                    

กรมการขนส่งทางบก 8,854,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,484,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 7,484,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 880,000                   

งบลงทนุ 880,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 880,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 880,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

แพร่ ต าบลแม่หลา่ย อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอลอง ต าบลบ่อเหลก็ลอง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 6,604,000                 

งบลงทนุ 6,604,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,604,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอเด่นชยั ต าบลแม่จ ัว๊ะ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,210,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,394,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัแพร่ สาขาอ าเภอเด่นชยั

 ต าบลแม่จ ัว๊ะ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 3,168,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัแพร่ สาขาอ าเภอรอ้ง

กวาง ต าบลรอ้งเขม็ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,226,000                    

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 านกังานขนส่งจงัหวดัแพร่ ต าบลแม่หลา่ย

 อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,023,605,100            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 771,460,900              

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 40,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 40,000,000                
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน า้เขยีว - ปางเคาะ จ. กม. 5.25 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบา้นฝ้าย - รอ้งกวาง กม. 2.625 20,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 731,460,900              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 207,660,400              

งบลงทนุ 200,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 200,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ. กม. 2.612 200,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,660,400                 

รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 103 

อ.รอ้งกวาง - อ.งาว โครงการ 1 7,660,400                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 112,050,500              

งบลงทนุ 112,050,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 112,050,500                 

ค่าที่ดนิ 112,050,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 2 จ.แพร่ สายทาง 3 112,050,500                 

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 411,750,000              

งบลงทนุ 411,750,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 411,750,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 411,750,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.รอ้งกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว จ. กม. 8.925 191,750,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.รอ้งกวาง - น่าน ตอน บ.หว้ยแกต๊ - บ.หว้ยน า้อุ่น 

จ.แพร่ จ.น่าน กม. 16.15 220,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 247,794,200              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 5,472,700                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 5,472,700                 

งบลงทนุ 5,472,700                 

ครุภณัฑ์ 3,850,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบ Unconfined Compressive Strength 

แบบไฟฟ้า จ.แพร่ เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความอยู่ตวัของวสัดุมวลรวม 

(Soundness)พรอ้มเครื่องเขยา่ จ.แพร่ ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

Profiler) จ.แพร่ เครื่อง 1 2,600,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,622,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,622,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัเชีย่วชาญ (ระดบั 9)  

ส านกังานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ.แพร่ หลงั 1 1,622,700                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 186,259,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 182,230,000              
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

งบลงทนุ 182,230,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 182,230,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 182,230,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงแพร่ กม. 700 50,730,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบา้นฝ้าย - รอ้งกวาง แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เตน้ ตอน 3 จ. แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสอืเตน้ ตอน แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขือ่น - ปากหว้ยออ้ย แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน รอ้งกวาง - แม่ตีบ ตอน 2 แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เตน้ ตอน 2 จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วงัชิ้น ตอน 1 แห่ง 1 13,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากัง้ - วงัชิ้น ตอน 2 แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากหว้ยออ้ย - วงัป้ึง จ. แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน รอ้งกวาง - แม่ตีบ ตอน 1 แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน รอ้งกวาง - แม่ตีบ ตอน 3 แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน า้เขยีว - ปางเคาะ จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เตน้ ตอน 1 จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากัง้ - วงัชิ้น ตอน 1 แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 1023 

ตอน แพร่ - แยกแม่แขม จ.แพร่ แห่ง 1 4,000,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 4,029,000                 

งบลงทนุ 4,029,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,029,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,029,000                    

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

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

รอ้งกวาง (ขาเขา้) จ.แพร่ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพิม่ประสทิธภิาพระบบอ านวยความปลอดภยัของ

สถานีตรวจสอบน า้หนกัรอ้งกวาง (ขาเขา้)  จ.แพร่ แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

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

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 56,062,500                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 52,967,000                

งบลงทนุ 52,967,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,967,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 52,967,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สนิ - ปางเคาะ จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลีย่งเมอืงแพร่ จ. แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบา้นฝ้าย - รอ้ง แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ ัว๊ะ - แยก

บา้นฝ้าย ตอน 1 จ. แพร่ แห่ง 1 1,956,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ ัว๊ะ - แยก

บา้นฝ้าย ตอน 3 จ. แพร่ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แพร่ - น า้กาย ตอน 3 แห่ง 1 1,987,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม 

ตอน 3 จ. แพร่ แห่ง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม 

ตอน 4 จ. แพร่ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน า้เขยีว - ปางเคาะ

 ตอน 1 จ. แพร่ แห่ง 1 1,968,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วงัชิ้น จ. แห่ง 1 1,976,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากหว้ยออ้ย - วงัป้ึง

 ตอน 5 จ. แพร่ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลีย่งเมอืงแพร่ 

ตอน 1 จ. แพร่ แห่ง 1 3,400,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 3,095,500                 

งบลงทนุ 3,095,500                 

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. จ.แพร่ คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. จ.แพร่ เครื่อง 1 65,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 845,600                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 845,600                      

รายการระดบัที1่: หน่วยบริการต ารวจทางหลวง (ตูย้ามต ารวจทางหลวง) ส.

ทล.6 กก.5 บก.ทล. จ.แพร่ หลงั 1 845,600                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงแพร่ 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 276,651,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 45,688,600                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 45,688,600                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 45,688,600                

งบลงทนุ 45,688,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,688,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 45,688,600                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้หว้ยกาน อ.สอง จ.แพร่ ม. 140 21,988,400                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้แม่หลา่ย อ.เมอืง จ.แพร่ ม. 90 23,700,200                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,880,000                 

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 3,880,000                 

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ์ 3,880,000                 

งบลงทนุ 3,880,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,880,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,880,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พร.3017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 101 - แยกทางหลวงหมายเลข 103 อ.สอง จ.แพร่ แห่ง 4 3,880,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 205,383,000              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 4,470,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,400,000                 

งบลงทนุ 4,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,400,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองชลประทาน อ.เมอืง จ.แพร่ ม. 30 4,400,000                    

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) แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ชดุ 1 35,000                        

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 170,307,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 170,307,000              

งบลงทนุ 170,307,000              

ครุภณัฑ์ 4,114,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทแพร่ คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทแพร่ คนั 1 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 166,193,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 166,193,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พร.004 สะพานสุขค าลอื อ.สูงเม่น จ.แพร่ แห่ง 1 727,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 103

 - บา้นศรีมูลเรือง อ.ลอง จ.แพร่ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.5031 แยกทางหลวงชนบท พร.

3023 - แยกทางหลวงชนบท พร.4016 อ.สอง จ.แพร่ แห่ง 1 7,646,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - แยกทางหลวงหมายเลข 103 อ.เมอืง จ.แพร่ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - แยกทางหลวงหมายเลข 103 อ.สอง จ.แพร่ แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

1023 - บา้นวงัหลวง อ.ลอง, หนองม่วงไข ่จ.แพร่ แห่ง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

1125 - บา้นท่าเดื่อ อ.ลอง จ.แพร่ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 

1023 - บา้นผาคนั อ.ลอง จ.แพร่ แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 

1023 - บา้นผาคนั อ.ลอง จ.แพร่ แห่ง 1 6,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

1023 - บา้นทุ่ง อ.สูงเม่น จ.แพร่ แห่ง 1 9,450,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

1124 - บา้นวงัแฟน อ.วงัชิ้น จ.แพร่ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 

1124 - บา้นวงัแฟน อ.วงัชิ้น จ.แพร่ แห่ง 1 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

1023 - บา้นวงัหลวง อ.ลอง, หนองม่วงไข ่จ.แพร่ แห่ง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

1023 - บา้นวงัหลวง อ.ลอง, หนองม่วงไข ่จ.แพร่ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 

1125 - บา้นท่าเดื่อ อ.ลอง จ.แพร่ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101

 - บา้นเด่นชยั อ.เมอืง จ.แพร่ แห่ง 1 9,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103

 - บา้นสวนหลวง อ.สอง จ.แพร่ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พร.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - แยก

ทางหลวงชนบท พร.3023 อ.สอง จ.แพร่ กม. 2 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พร.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - แยก

ทางหลวงหมายเลข 101 อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ กม. 2.4 24,200,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทแพร่ กม. 535 18,770,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 30,605,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 29,558,300                

งบลงทนุ 29,558,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,558,300                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,558,300                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พร.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บา้น

ร่องถา่น อ.สอง จ.แพร่ แห่ง 3 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พร.3023 แยกทาง

หลวงหมายเลข 103 - บา้นสวนหลวง อ.หนองม่วงไข,่ เด่นชยั จ.แพร่ แห่ง 2 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พร.4020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1120 - บา้นหว้ยโป่ง อ.สอง จ.แพร่ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พร.4013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1125 - บา้นท่าเดื่อ อ.ลอง จ.แพร่ แห่ง 1 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พร.4013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1125 - บา้นท่าเดื่อ อ.ลอง จ.แพร่ แห่ง 1 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทแพร่ แห่ง 1 2,248,300                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทแพร่ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 21,700,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,400,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,400,000                 

งบลงทนุ 7,400,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,400,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พร.

2015 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นดอนมูล อ.ลอง จ.แพร่ แห่ง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พร.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1125 - บา้นดอนมูล อ.ลอง จ.แพร่ แห่ง 1 3,200,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 2,700,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 2,700,000                 

งบลงทนุ 2,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พร.

4003 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บา้นผาคนั อ.ลอง จ.แพร่ แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พร.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1125 - บา้นท่าเดื่อ อ.วงัชิ้น จ.แพร่ แห่ง 1 1,800,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 9,200,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 9,200,000                 

งบลงทนุ 9,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,200,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พร.3024 แยกทาง

หลวงหมายเลข 101 - บา้นเด่นชยั อ.สูงเม่น จ.แพร่ แห่ง 1 9,200,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 2,400,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พร.5019 แยกทางหลวง

ชนบท พร.4004 - บา้นเด่นชยั อ.สูงเม่น จ.แพร่ แห่ง 1 2,400,000                    

กรมทา่อากาศยาน 173,570,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 173,570,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 173,570,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 173,570,000              

งบลงทนุ 173,570,000              

ครุภณัฑ์ 108,570,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 108,570,000                 

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้ระบบจดัการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่

การบนิ และเครือขา่ยดาวเทยีม ท่าอากาศยานแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอ แห่ง 1 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ 

EDS พรอ้มสายพานล าเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอปุกรณ์ ท่าอากาศ

ยานแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 64,570,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 65,000,000                   
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รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบไฟทางวิง่ ไฟทางขบั ไฟ Threshold 

End Light ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI ระบบควบคุมไฟฟ้า

สนามบนิ (PLC) , พรอ้ม Duct Bank ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต า่ 

(UNISUB) ก่อสรา้งอาคาร AFL ใหม่ ท่าอากาศยานแพร่ ต าบลนาจกัร แห่ง 1 65,000,000                   

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 172,342,500               

กรมควบคุมมลพษิ 7,250,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 7,250,000                 

โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัในพื้นทีภ่าคเหนือ 7,250,000                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่า 7,250,000                 

งบลงทนุ 7,250,000                 

ครุภณัฑ์ 7,250,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,250,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ต าบลนาจกัร 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ สถานี 1 7,250,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 19,379,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 19,379,200                

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 18,659,200                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,669,000                 

งบลงทนุ 1,669,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,669,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงัธง กลุม่ 2 หมู่ที่ 2 

ต าบลวงัธง อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาตม กลุม่ 2 หมู่ที่ 1 

ต าบลน า้ช า อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นร่องแดง  หมู่ที่ 6 ต าบล

น า้ช า อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงัหลวง  หมู่ที่ 4 ต าบล

วงัหลวง อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงัหลวง  หมู่ที่ 2 ต าบล

วงัหลวง อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 16,990,200                

งบลงทนุ 16,990,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,990,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 16,990,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นวงัฟ่อน  หมู่ที่ 2 ต าบลหวัเมอืง แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นแดนชมุพล  หมู่ที่ 4 ต าบลแดนชมุ

พล อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,887,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นวงัธง กลุม่ 1 หมู่ที่ 2 ต าบลวงัธง แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นปากหว้ย กลุม่ 1 หมู่ที่ 3 ต าบลวงั

ธง อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นมณีวรรณ  หมู่ที่ 11 ต าบลป่าแมต แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาตม กลุม่ 1 หมู่ที่ 1 ต าบลน า้ช า 

อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นบวกโป่ง  หมู่ที่ 4 ต าบลน า้ช า แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นผาสุก  หมู่ที่ 8 ต าบลเวยีงทอง แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นวงัหลวง  หมู่ที่ 1 ต าบลวงัหลวง 

อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 720,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 720,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหวัเมอืง หมู่ที่ 9 ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

สวนรุกขชาติหว้ยทรายขาว ต าบลบา้นปิน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น  

บา้นแม่ทรายใต ้(มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกยีรต)ิ หมู่ที่ 3 ต าบล

แม่ทราย อ าเภอรอ้งกวา้ง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 40,497,300                

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 636,100                   

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 636,100                   

การวจิยัและพฒันาเพือ่การบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 636,100                   

งบด าเนินงาน 636,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 636,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 75,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาพนกังาน 0 276,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจวเิคราะหต์วัอยา่ง 0 186,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 34,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุแผนที่และภาพถา่ยทางอากาศ 0 5,000                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 42,500                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 42,500                     

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 42,500                     

งบลงทนุ 42,500                     

ครุภณัฑ์ 42,500                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 20,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 12,631,100                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 11,683,100                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 2,414,700                 

งบลงทนุ 2,414,700                 

ครุภณัฑ์ 182,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 22,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 45,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 115,000                      

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,232,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,232,700                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 55 282,700                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัแพร่ ไร่ 500 1,950,000                    

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 5,903,400                 

งบลงทนุ 5,903,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,903,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,903,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ เขต

หา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 5,903,400                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 3,365,000                 

งบลงทนุ 3,365,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,365,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,365,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 250 1,285,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัแพร่ แห่ง 26 2,080,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 948,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 948,000                   

งบลงทนุ 948,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 948,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 948,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 30 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัแพร่ ระวาง 103 618,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 7,362,800                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 7,362,800                 

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 5,612,800                 
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งบด าเนินงาน 349,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 349,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6 349,200                      

งบลงทนุ 4,463,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,463,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,463,600                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 240 1,233,600                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัแพร่ ไร่ 600 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัแพร่ กลา้ 110000 550,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัแพร่ กลา้ 200000 580,000                      

งบอดุหนุน 300,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัแพร่ หมู่บา้น 6 300,000                      

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัแพร่ หมู่บา้น 5 500,000                      

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาคเหนือ) 1,750,000                 

งบอดุหนุน 1,750,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัแพร่ 0 1,750,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 19,824,800                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 19,824,800                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 12,309,200                

งบลงทนุ 12,309,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,309,200                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 205,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งสุขา ส านกังานสนบัสนุนการป้องกนัและ

ปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) จงัหวดัแพร่ หลงั 1 205,100                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,277,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหลงัคาอาคารที่ท  าการและพกัอาศยั 

ส านกังานสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 81,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงที่ท  าการหน่วยพทิกัษฯ์ มย. 5 (ผาลาด) 

อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 279,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงที่ท  าการหน่วยพทิกัษฯ์ มย. 8 (แม่พรา้ว) 

อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงที่ท  าการหน่วยพทิกัษฯ์ มย. 7 (ปากงาว) 

อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 328,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงที่ท  าการหน่วยพทิกัษฯ์ มย. 2 (ผาองิ) อทุยาน

แห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 285,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงที่ท  าการหน่วยพทิกัษฯ์ มย. 6 (นาฝาย) 

อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 259,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงที่ท  าการหน่วยพทิกัษฯ์ ที่ มย. 1 (โป่งน า้รอ้น) 

อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 207,100                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั หลงัที่ 1 บริเวณ

หน่วยพทิกัษฯ์ มย. 5 (ผาลาด) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 286,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั หลงัที่ 2 บริเวณ

หน่วยพทิกัษฯ์ มย. 5 (ผาลาด) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 425,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ มย. 8 (แม่พรา้ว) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 269,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ มย. 7 (ปากงาว) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 381,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงานชัว่คราว หน่วยพทิกัษฯ์ มย. 3 

(ปุ๊ ซ  า้) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 134,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ มย. 2 (ผาองิ) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 442,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ มย. 6 (นาฝาย) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 349,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ ที่ มย. 4 (บ่อตน้สกั) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 365,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ ที่ มย. 1 (โป่งน า้รอ้น) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 361,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ มย. 5 (ผาลาด) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 263,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ มย. 8 (แม่พรา้ว) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 369,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ มย. 3 (ปุ๊ ซ  า้) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 212,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ มย. 2 (ผาองิ) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 234,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 บริเวณหน่วย

พทิกัษฯ์ มย. 6 (นาฝาย) อทุยานแห่งชาติแม่ยม จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 371,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัเจา้หนา้ที่รกัษาพนัธุ์

สตัวป่์าหว้ยหมา้ย (อาคารส านกังาน) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าดอยหลวง แห่ง 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัเจา้หนา้ที่รกัษาพนัธุ์

สตัวป่์าหว้ยหมา้ย (อาคารไม ้2 ครอบครวั) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าดอยหลวง แห่ง 1 102,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,827,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

จงัหวดัแพร่ แห่ง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 836 4,297,000                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 6,275,200                 

งบลงทนุ 6,275,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,275,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,275,200                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 180000 522,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัแพร่ ไร่ 3326 3,392,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัแพร่ ไร่ 3204 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัแพร่ ไร่ 1480 695,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัแพร่ ไร่ 100 95,000                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,240,400                 
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งบลงทนุ 1,240,400                 

ครุภณัฑ์ 1,240,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,240,400                    

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 จงัหวดัแพร่ เครื่อง 14 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดัแพร่ เครื่อง 10 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัแพร่ เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัแพร่ เครื่อง 10 220,000                      

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

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัแพร่ เครื่อง 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัแพร่ ชดุ 28 106,400                      

กรมป่าไม ้ 105,216,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 201,600                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 201,600                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 201,600                   

งบลงทนุ 201,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 201,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 201,600                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 4 20,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดัแพร่ ไร่ 307 181,100                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 13,795,100                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 2,357,000                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 2,357,000                 

งบลงทนุ 1,857,000                 

ครุภณัฑ์ 829,000                      

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) จงัหวดัแพร่ คนั 1 829,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,028,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 200 1,028,000                    

งบอดุหนุน 500,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดัแพร่ หมู่บา้น 10 500,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 11,438,100                

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 4,345,900                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

งบลงทนุ 4,345,900                 

ครุภณัฑ์ 2,609,500                    

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) จงัหวดัแพร่ คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์ เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 320,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

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

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,351,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าชดุปฏบิตัิการป่าไม ้จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 1,351,800                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,736,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า แห่ง 1 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 200 1,028,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัแพร่ หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 6,870,000                 

งบลงทนุ 3,070,000                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,045,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,045,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัแพร่ กลา้ 1050000 3,045,000                    

งบอดุหนุน 2,640,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,640,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัแพร่ ไร่ 1000 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัแพร่ ไร่ 1000 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัแพร่ ไร่ 1000 800,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,160,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัแพร่ หมู่บา้น 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัแพร่ หมู่บา้น 80 960,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัแพร่ ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 57,847,200                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 57,847,200                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 53,872,400                

งบด าเนินงาน 3,506,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,506,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 2,804,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 294,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 206,400                      

งบลงทนุ 49,166,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,166,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 49,166,400                   

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 100 514,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัแพร่ ไร่ 6500 25,350,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัแพร่ แห่ง 715 3,575,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัแพร่ ไร่ 3000 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัแพร่ กลา้ 1956000 3,227,400                    

งบอดุหนุน 1,200,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัแพร่ หมู่บา้น 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดัแพร่ หมู่บา้น 20 1,000,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 3,974,800                 

งบด าเนินงาน 1,114,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,114,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 144,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 82,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 45,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 101,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 510,000                      

งบลงทนุ 660,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 660,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 660,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัแพร่ กลา้ 400000 660,000                      

งบอดุหนุน 2,200,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 30 2,100,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 2 100,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 33,372,100                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 33,372,100                

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 25,000                     

งบลงทนุ 25,000                     

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 2,016,300                 

งบลงทนุ 2,016,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,016,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,016,300                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัแพร่ ไร่ 50 259,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัแพร่ ไร่ 1203 1,142,900                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัแพร่ ไร่ 900 441,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัแพร่ ไร่ 170 173,400                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 31,330,800                

งบลงทนุ 31,330,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,330,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,209,200                    

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไมแ้บบถอดประกอบ ขนาด 20 x 20 

เมตร จงัหวดัแพร่ แห่ง 2 431,400                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไม ้ขนาด 40 x 40 เมตร จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 777,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,121,600                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัแพร่ กลา้ 1049000 3,042,100                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัแพร่ กลา้ 179000 1,360,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัแพร่ กลา้ 200000 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 372 1,912,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัแพร่ ไร่ 60 57,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัแพร่ ไร่ 22174 10,865,200                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัแพร่ ไร่ 12240 12,484,800                   

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 7,447,200                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 7,447,200                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 7,447,200                 

โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 7,447,200                 

จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยาน

แมฮ่่องสอน ทา่อากาศยานแพร่ และทา่อากาศยานเบตง 7,447,200                 

งบลงทนุ 7,447,200                 



30 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

ครุภณัฑ์ 7,447,200                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,447,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน

แพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ระบบ 1 7,447,200                    

กระทรวงพลงังำน 120,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 120,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 120,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 1 120,000                      

กระทรวงพำณิชย์ 181,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 181,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 181,000                   

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 181,000                   

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 181,000                   

งบลงทนุ 181,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 181,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 181,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งป้อมยาม ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัแพร่  ต าบล

ในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 181,000                      

กระทรวงมหำดไทย 332,593,700               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 4,558,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 218,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 218,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 218,000                   

งบรายจ่ายอื่น 218,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 218,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 3,500,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,500,000                 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 15,749,800                

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.เด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 10,154,000                

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 าเภอสอง จงัหวดัแพร่ คนั 1 1,288,000                    

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,866,000                 

การบริหารงานอ าเภอ 8,866,000                 

งบลงทนุ 8,866,000                 

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 ์ที่ท  า

การปกครองจงัหวดัแพร่ คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,578,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,951,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั แห่ง 1 223,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการ

ปกครองจงัหวดั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 469,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 480,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 696,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอลอง แห่ง 1 144,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานอเนกประสงคห์นา้ที่วา่การอ าเภอลอง จงัหวดั แห่ง 1 1,625,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 714,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,924,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 626,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอลอง จงัหวดั แห่ง 1 134,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 492,300                      

กรมการพฒันาชมุชน 146,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 146,000                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 146,000                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 146,000                   

งบลงทนุ 146,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 146,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 146,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง

 อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 146,000                      

กรมทีด่นิ 1,684,800                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,684,800                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,684,800                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 104,700                   

งบลงทนุ 104,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 104,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร 

ต าบลรอ้งกวาง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 104,700                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,580,100                 

งบลงทนุ 1,580,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,580,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 232,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ในเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   ต าบล

รอ้งกวาง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 87,600                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,347,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

หว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 514,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลรอ้งกวาง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 364,500                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 78,742,100                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 8,626,800                 

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 8,626,800                 

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 8,626,800                 

งบรายจ่ายอื่น 8,626,800                 

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัแพร่ และอตุรดติถ์ รายการ 1 8,626,800                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 70,115,300                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 70,115,300                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 70,115,300                

งบลงทนุ 70,115,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,115,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,115,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 8 เทศบาลต าบลวงัชิ้น

 อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ความยาว 375 เมตร แห่ง 1 5,750,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5 ต าบลบา้น

ปง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ความยาว 782 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม บา้นวงัวน หมู่ที่ 3 ต าบลสบ

สาย อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 12,348,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 4 บา้นปากจอก

ตะวนัตก ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ความยาว 210 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นปง 

อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ความยาว 700 เมตร แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 3, 5 บา้นยา่นยาว 

ต าบลน า้รดั อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 231,713,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 706,400                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 706,400                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 706,400                   

งบลงทนุ 706,400                   

ครุภณัฑ์ 706,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 8 176,800                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแพร่

 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 16 48,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 529,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 8 529,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแพร่ 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแพร่ ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอ ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 231,006,600              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 8,970,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 8,970,000                 

งบอดุหนุน 8,970,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,970,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 8,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ ขนาดกวา้ง 22 เมตร 

 ยาว 44  เมตร บา้นร่องกาศ หมู่ที่ 4 ต าบลร่องกาศ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ ขนาดกวา้ง 22 เมตร 

 ยาว 44  เมตร บา้นร่องฟอง หมู่ที่ 4 ต าบลร่องฟอง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลร่องฟอง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 22 เมตร  

ยาว 44  เมตร บา้นแม่ขมงิ หมู่ที่ 2 ต าบลสรอย องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,990,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 43,750,500                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 20,943,000                

งบอดุหนุน 20,943,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,943,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 20,943,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งท านบดนิหว้ยโป่งแลง้ หมู่ที่ 2 บา้นไทรยอ้ย 

ต าบลไทรยอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 78 เมตร สูง 9 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัแพร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 3,790,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งท านบดนิหว้ยเหีย๊ะ หมู่ที่ 11 บา้นปางเคาะ 

ต าบลไทรยอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 75 เมตร สูง 9 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัแพร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 3,950,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งรางส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 บา้นบุญ

เจริญ ต าบลแม่หลา่ย ถงึหมู่ที่ 1 บา้นนนัทาราม ต าบลแม่ยม กวา้ง 0.60 

เมตร ลกึเฉลีย่ 0.80 - 0.90 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.12 เมตร 

เทศบาลต าบลแม่หลา่ย อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,804,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งรางส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็เพือ่การเกษตร 

หมู่ที่ 5 บา้นวงัหงส ์ต าบลวงัหงส ์กวา้ง 1.20 เมตร ยาว 2,100 เมตร ลกึ

 1 เมตร เทศบาลต าบลวงัหงส ์อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 5,197,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ (หว้ยนาชา้ง) 

หมู่ที่ 1 บา้นศรีดอนไชย ต าบลทุ่งแลง้ ขนาดสนัฝายยาว 9 เมตร สนัฝาย

สูง 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ (หว้ยนาออ้ย) 

หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งแลง้ ต าบลทุ่งแลง้ ขนาดสนัฝายยาว 9 เมตร สนัฝายสูง 1

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ หว้ยบ่อแร่ หมู่ที่

 8 บา้นสวนป่า ต าบลนาพูน ยาว 10 เมตร กวา้ง 5 เมตร สนัฝายสูง 1.50

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 246,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ ตามแบบ มข.

2527 หมู่ที่ 1 บา้นม่วงค า ต าบลสรอย ขนาดสนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้ง

สูง 3.50 เมตร กวา้ง 10 เมตร พรอ้มก่อสรา้งล  าเหมอืงส่งน า้ คสล. รูป

ตวัยู ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร ผนงัขา้งสูง 0.60 เมตร ยาว 30 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: พฒันาระบบส่งน า้ดาดล าเหมอืงทุ่งปงใต ้หมู่ที่ 11 บา้น

ตน้ผึ้ง ต าบลบา้นกลาง กวา้ง 1 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.12 เมตร 

ลกึ 0.70 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอสอง จงัหวดั แห่ง 1 1,369,000                    

รายการระดบัที2่: วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บา้นบวก

โป่ง ต าบลน า้ช า องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ช า อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 452,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งรางส่งน า้คอนกรีตเสริม บริเวณจากซอย 10 ถงึ

เหมอืงร่องปู่เต ๋(เหมอืงตน้กวาว) หมู่ที่ 2 บา้นต าหนกัธรรม ต าบลต าหนกั

ธรรม ขนาดปากกวา้ง 0.50 เมตร ลกึ 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความ

ยาว 550 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหนกัธรรม อ าเภอหนองม่วง แห่ง 1 851,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งดาดล าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ หลงั รพ.

สต.รตันปญัญา หมู่ที่ 1,2,3,4 ต าบลแม่ค าม ีขนาดปากกวา้ง 2 เมตร กน้

กวา้ง 0.80 เมตร ยาว 700 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.50 เมตร หนา 0.07 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ค าม ีอ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 924,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 22,807,500                

งบอดุหนุน 22,807,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,807,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 22,807,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นปากปาน ต าบลไทรยอ้ย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้นเด่นเจริญ ต าบลแม่หลา่ย เทศบาลต าบลแม่หลา่ย

 อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,918,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นนาปลากัง้ ต าบลนาพูน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,221,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 10 บา้นนาพูนพฒันา ต าบลนาพูน ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 15 บา้นแม่พงุหลวง ต าบลแม่พงุ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่พงุ 

อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 3,580,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บา้นบวกโป่ง ต าบลน า้ช า องคก์ารบริหารส่วนต าบล

น า้ช า อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,308,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บา้นบวกโป่ง ต าบลน า้ช า องคก์ารบริหารส่วนต าบล

น า้ช า อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,088,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นหาดเจริญ ต าบลบา้นปง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปง 

อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,552,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นปงท่าขา้ม ต าบลบา้นปง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปง 

อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,547,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,811,300                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,811,300                 

งบอดุหนุน 1,811,300                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,811,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,811,300                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเด่น

ชมุพล เทศบาลต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลแม่จ ัว๊ะ เทศบาลต าบลแม่จ ัว๊ะ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค่าย

พระยาไชยบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรยอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรยอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หว้ยไร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

แม่หลา่ย เทศบาลต าบลแม่หลา่ย อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลช่อแฮ เทศบาลต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัร่อง

ฟอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่องฟอง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นถิน่ 

 เทศบาลต าบลบา้นถิน่ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแขม องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแดง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลป่าแมต เทศบาลต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชา้งทอง 

เทศบาลต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัหงส ์

เทศบาลต าบลวงัหงส ์อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักา

ซอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่ง

โฮง้เหนือ เทศบาลต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เทศบาลวดัเหมอืงแดง เทศบาลเมอืงแพร่ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

ทรายขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หว้ยฮ่อม เทศบาลต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัป้ิง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่โทน อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ทราย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทราย อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

แม่ยางตาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บุญภาค

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ยางรอ้ง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโรง ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งแลง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาตุม้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อเหลก็ลอง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดง

ลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปิน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่ปาน 

เทศบาลต าบลแม่ปาน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหว้ยออ้ เทศบาลต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลวงัชิ้น เทศบาลต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพูน

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

สกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เกิง๋ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

ป้าก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

แม่พงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัชิ้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่

หละ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 5 

เทศบาลต าบลสอง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แดนชมุ

พล องคก์ารบริหารส่วนต าบลแดนชมุพล อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แม่แรม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนุนใต ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนุน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

ขอน เทศบาลต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ช า องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ช า อ าเภอสูง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปง

ท่าขา้ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบสาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบสาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โตนใต ้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลสูงเม่น เทศบาลต าบลสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหนองม่วงไข ่เทศบาลต าบลหนองม่วงไข ่อ าเภอหนองม่วง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลช่อแฮ เทศบาลต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลทุ่งโฮง้ (เขมะราษฎรร์งัสฤษฎ)์ เทศบาลต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเด่นชยั เทศบาลต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลไทรยอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่น ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเวยีงตา้ เทศบาลต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลเตาปูน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเตาปูน อ าเภอสอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลหนองม่วงไข ่เทศบาลต าบลหนองม่วงไข ่อ าเภอหนองม่วงไข ่ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 10,550,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 10,550,000                

งบอดุหนุน 10,550,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 10,550,000                   

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 าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 9,600,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงแพร่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ 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 าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ 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 าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ 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 าบลเด่นชยั อ าเภอเมอืงแพร่ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 165,924,800              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 95,244,000                

งบอดุหนุน 95,244,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,244,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 95,244,000                   

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พร.ถ.59-002 สายบา้นแม่จ ัว๊ะ - อ่างเกบ็น า้แม่จ ัว๊ะ หมู่ที่ 10 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่จ ัว๊ะ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ สาย 1 2,350,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.10-001 สายบา้นมหาโพธิ์ - ม.รามค าแหง (ตอน 

1) บา้นมหาโพธิ์ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 11,460 ตารางเมตร เทศบาลต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั สาย 1 6,034,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.10-002 สายบา้นมหาโพธิ์ - ม.รามค าแหง (ตอน 

2) บา้นมหาโพธิ์ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ต าบลป่าแมต จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,826 ตารางเมตร เทศบาลต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืง สาย 1 3,074,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.11-004 สายหมู่ที่ 3 บา้นวงัชา้ง - หมู่ที่ 2 บา้น

ตน้ม่วง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,807 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบล

แม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ สาย 1 3,273,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พร.ถ.53-006 สายทุ่งตาโป่ง ถงึถนนสายป่าแดง - ทุ่งโฮง้ สาย 1101 

บา้นหนองแขม หมู่ที่ 1 กวา้ง 4 เมตร ยาว 855 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแดง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ สาย 1 1,648,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พร.ถ.53-008 สายทางขึ้นอ่างเกบ็น า้ บา้นหนองแขม หมู่ที่ 10 กวา้ง 4 

เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแดง 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ สาย 1 1,696,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.63-001 โรงเรียนบา้นนนัทาราม หมู่ที่ 1 มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 4,459 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ยม อ าเภอเมอืง สาย 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.71-001 สายทางบา้นปากหว้ย หมู่ที่ 6 - คลองส่ง

น า้ชลประทานฝัง่ขวา บา้นปากหว้ย หมู่ที่ 6 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,933 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัธง อ าเภอเมอืงแพร่ สาย 1 2,593,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.71-006 สายบา้นวงัธง หมู่ที่ 2 -  รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พร.ถ.71-007 สายหนา้วดับา้นวงัธง หมู่ที่ 2 - ป้ายหมู่บา้น หมู่ที่ 

4 บา้นวงัธง หมู่ที่ 2 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 2,508 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัธง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ สาย 1 839,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนเสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.78-002 สายบา้นแม่หลา่ยกาซอ้ง - บา้นหว้ย

หอย หมู่ที่ 3,4,5,8,10,12 กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,520 เมตร หนา 0.04 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ สาย 1 9,946,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.84-003 สายกาซอ้ง - หนองบ่อ หมู่ที่ 4,9 มพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 2,885 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหมอืงหมอ้ สาย 1 867,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พร.ถ.60-002 สายทางเขา้อ่างเกบ็น า้หว้ยแม่หยวก บา้นแม่ทราย หมู่ที่ 1

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,945 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทราย อ าเภอรอ้งกวาง สาย 1 5,086,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.19-001 สายบา้นผาลาย หมู่ที่ 6 กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,173 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดั สาย 1 2,010,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.37-002 สายบา้นทุ่งทอง - บา้นหาดผาคนั หมู่ที่ 12 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ สาย 1 540,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.44-001 สายบา้นนาตุม้ - บา้นทุ่งเจริญ จ านวน 3

 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,651 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบ่อเหลก็ลอง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ สาย 1 1,477,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.81-0002 เสน้ทางตอน ลอง - วงัชิ้น (แนวเก่า 1) 

หมู่ที่ 1,2,3,8,9 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 24,525 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่ง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ สาย 1 7,503,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.81-0003 เสน้ทางตอน ลอง - วงัชิ้น (แนวเก่า 2) 

บา้นนาอุ่นน่อง หมู่ที่ 7 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,928 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ สาย 1 2,497,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พร.ถ.57-0001 สายบา้นคา้งใจ - บา้นปนัเจน มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

8,064 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดั สาย 1 2,291,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พร.ถ.57-0002 สายทางหลวง 1023 - บา้นเด่น มพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 4,170 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น สาย 1 1,242,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พร.ถ.61-0001 สายลอง - วงัชิ้น (แนวเก่า) (ทางเขา้บา้นแม่บง

เหนือ) หมู่ที่ 2 กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น สาย 1 4,203,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.62-002 สาย พร.2063 แยกทางหลวง 1124 - 

บา้นแม่พงุ หมู่ที่ 10 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,932 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ สาย 1 2,166,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.62-003 สายบา้นวงักวาง หมู่ที่ 3 - บา้นป่าม่วง 

หมู่ที่ 9 ตอนที่ 1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ สาย 1 4,639,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ดว้ยแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.75-0001 สายบา้นเจริญสุข

 - บา้นไฮยอ้ย - แพะทุ่งเจริญ จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

4,280 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดั สาย 1 1,594,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.21-0006 ถนนพระแพง หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นกลาง 

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,267 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสอง อ าเภอสอง สาย 1 753,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งเสริมผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.36-001 ซอย 3 หนา้โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 31 (ทุ่ง

นา้วพทุธมิาศึกษา) หมู่ที่ 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนา้ว อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ สาย 1 857,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พร.ถ.46-0002 สายล าเหมอืงแลง้ หมู่ที่ 1,5 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,400 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกวาง อ าเภอสูงเม่น สาย 1 4,456,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พร.ถ.46-0003 สายล าเหมอืงใหม่ หมู่ที่ 1 - 6 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกวาง อ าเภอสูงเม่น สาย 1 4,456,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พร.ถ.43-001 สายขา้งบา้นฝ้าย หมู่ที่ 3 กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกาศ อ าเภอ สาย 1 3,370,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พร.ถ.51-005 สายบา้นเหลา่ หมู่ที่ 4 - บา้นน า้ฮอก หมู่ที่ 3 กวา้ง

 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นเหลา่ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ สาย 1 3,237,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พร.ถ.51-006 สายบา้นเหลา่ หมู่ที่ 8 - บา้นกาศ ต าบลบา้นกาศ 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ สาย 1 3,810,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พร.ถ.74-002 สายบา้นหาดลี ่- คนัคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 2,579,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

พร.ถ.74-001 ถนนสายทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 101 - บา้นสบสาย 

(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบสาย อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ สาย 1 2,058,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พร.ถ. 14-004 สายบา้นไผ่ หมู่ที่ 13 ต าบลหว้ยฮอ้ 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลแม่ลานนา สาย 1 800,000                      

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 7,565,600                 

งบอดุหนุน 7,565,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,565,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 7,565,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรยอ้ย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาพูน องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลแม่พงุ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 51,345,200                

งบอดุหนุน 51,345,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,345,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 51,345,200                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 43,435,700                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งโฮง้ (เขมะราษฎร์

รงัสฤษฎ)์ เทศบาลต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสวนเขือ่น เทศบาลต าบล

สวนเขือ่น อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรยอ้ย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเวยีงตา้ เทศบาลต าบล

เวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่องกาศ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าแมต เทศบาลต าบลป่า

แมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 11,770,000                

งบอดุหนุน 11,770,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,770,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 11,770,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นปากพวก 

หมู่ที่ 3 บา้นปากพวก ต าบลเด่นชยั เทศบาลต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั แห่ง 1 2,950,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นตน้ม่วง 

หมู่ที่ 1 บา้นตน้ม่วง ต าบลปงป่าหวาย เทศบาลต าบลปงป่าหวาย อ าเภอ แห่ง 1 1,906,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสวนหลวง

 หมู่ที่ 2 บา้นสวนหลวง ต าบลปงป่าหวาย เทศบาลต าบลปงป่าหวาย 

อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 188,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นปากพวก 

หมู่ที่ 6 บา้นแพะโรงสูบ ต าบลเด่นชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเด่นชยั 

อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 704,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นตน้ผึ้ง หมู่

ที่ 2 บา้นปากกาง ต าบลปากกาง เทศบาลต าบลปากกาง อ าเภอลอง แห่ง 1 710,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นผาลาย 

หมู่ที่ 6 บา้นผาลาย ต าบลเวยีงตา้ เทศบาลต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง แห่ง 1 1,404,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นร่องแดง 

หมู่ที่ 6 บา้นร่องแดง ต าบลน า้ช า องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ช า อ าเภอ แห่ง 1 667,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นร่องเสี้ยว 

หมู่ที่ 12 บา้นร่องเสี้ยว ต าบลน า้ช า องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ช า แห่ง 1 2,124,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นปงท่าขา้ม 

หมู่ที่ 5 บา้นปงท่าขา้ม ต าบลบา้นปง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปง 

อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,117,000                    

กระทรวงยตุธิรรม 36,940,500                

ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 25,614,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 25,614,800                

สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 25,614,800                

การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 25,614,800                

งบลงทนุ 25,614,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,614,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,940,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุิธรรม จงัหวดั

แพร่ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 24,940,100                   

ค่าควบคุมงาน 674,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวง

ยตุิธรรม จงัหวดัแพร่ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 674,700                      

กรมคุมประพฤติ 59,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 59,500                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 59,500                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 59,500                     

งบลงทนุ 59,500                     

ครุภณัฑ์ 59,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 59,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัแพร่  ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั เครื่อง 2 20,000                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 97,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 97,200                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 97,200                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 97,200                     

งบลงทนุ 97,200                     

ครุภณัฑ์ 97,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 87,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัแพร่  ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 11 22,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั 16 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัแพร่  ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 18 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัแพร่  ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 2 4,400                         

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัแพร่  ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 4 8,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัแพร่  ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 8,500                         
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รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัแพร่  ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัแพร่  ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,800                         

รายการระดบัที1่: เตารีด สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัแพร่

  ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 1,800                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัแพร่  ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 1 7,900                         

กรมราชทณัฑ์ 11,169,000                

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 5,740,000                 

โครงการพฒันาจติใจและเตรียมผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดกีลบัสู่สงัคม 5,740,000                 

อบรมผูต้อ้งขงัเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 5,740,000                 

งบลงทนุ 5,740,000                 

ครุภณัฑ์ 740,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 740,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 40 

แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ เรือนจ าช ัว่คราวหว้ยมา้ สงักดัเรือนจ าจงัหวดั

แพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ คนั 1 740,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ เรือนจ าช ัว่คราวหว้ยมา้ สงักดัเรือนจ าจงัหวดัแพร่  

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 5,260,000                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 5,260,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 5,260,000                 

งบลงทนุ 5,260,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,260,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,260,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ เรือนจ าจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 5,260,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 169,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 169,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 169,000                   

งบลงทนุ 169,000                   

ครุภณัฑ์ 169,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ เรือนจ าช ัว่คราวหว้ยมา้ 

สงักดัเรือนจ าจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 49,000                        

กระทรวงแรงงำน 2,108,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 159,700                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,700                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 123,900                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 123,900                   

งบลงทนุ 123,900                   

ครุภณัฑ์ 123,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 81,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานแรงงานจงัหวดั

แพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั  ส านกังานแรงงานจงัหวดัแพร่  ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น  ส านกังานแรงงานจงัหวดัแพร่  ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 4 10,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั  ส านกังานแรงงานจงัหวดัแพร่  ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 2 5,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานแรงงานจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 42,500                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 35,800                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 35,800                     

งบลงทนุ 35,800                     

ครุภณัฑ์ 35,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธิ

การใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 35,800                        

กรมการจดัหางาน 379,600                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,500                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,500                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,500                      

งบด าเนินงาน 8,500                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,500                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,800                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 696,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 696,700                   
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พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 696,700                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 144,000                   

งบลงทนุ 144,000                   

ครุภณัฑ์ 144,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 144,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุบานแฟรท์่อทองแดง R-410a  ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูง

เม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลร่องกาศ

 อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 3 87,000                        

รายการระดบัที1่: เบนเดอรด์ดัท่อทองแดง 1/2 น้ิว  ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูง

เม่น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 3 6,000                         

รายการระดบัที1่: เบนเดอรด์ดัท่อทองแดง 1/4 น้ิว ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูง

เม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 3 6,000                         

รายการระดบัที1่: เบนเดอรด์ดัท่อทองแดง 3/8 น้ิว  ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูง

เม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 3 6,000                         

รายการระดบัที1่: แมนนิโฟลเกจส าหรบัระบบสารท าความเยน็ R32 ต าบล

ร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 3 9,000                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนแบบมอืถอื ขนาด 180 มม. ต าบลร่องกาศ 

อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 14,000                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 552,700                   

งบลงทนุ 552,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 552,700                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 552,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ 3 อาคาร ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น แห่ง 1 552,700                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 872,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 872,000                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 24,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 24,000                     

งบลงทนุ 24,000                     

ครุภณัฑ์ 24,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 24,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 24,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 848,000                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง คนั 1 848,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 315,900                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 315,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 315,900                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 315,900                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 43,500                     

งบลงทนุ 43,500                     

ครุภณัฑ์ 43,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืง

แพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแพร่  ต าบล

ป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

แพร่  ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 9,500                         

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 272,400                   

งบลงทนุ 272,400                   

ครุภณัฑ์ 272,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 272,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัแพร่  ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 13 257,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแพร่  

ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 15,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 747,080,234               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 152,719,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 788,400                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 788,400                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 788,400                   

งบรายจ่ายอื่น 788,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 788,400                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 23,637,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 23,637,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 8,909,800                 

งบอดุหนุน 8,909,800                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,909,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 5,077,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,832,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 14,727,900                

งบอดุหนุน 14,727,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,727,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 8,959,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 5,768,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   

งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 125,647,800              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 125,647,800              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,303,000                 

งบอดุหนุน 9,303,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,303,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,513,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,523,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 6,265,600                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 116,344,800              

งบอดุหนุน 116,344,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 116,344,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 99,629,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 5,399,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,284,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,125,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,905,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,261,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,563,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,563,500                 

งบลงทนุ 1,563,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ 

ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ 

ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ 

ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 2 10,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนา

จกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ 

ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบล

นาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนา

จกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่

 ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืง

แพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ ชดุ 1 90,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 300,000                      

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอกส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

แพร่   ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ รายการ 1 300,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 595,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 595,700                   

งบลงทนุ 595,700                   

ครุภณัฑ์ 595,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 23 368,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 23 87,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 32,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ 

ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 102,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 102,000                   

งบลงทนุ 102,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 102,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงโรงเกบ็รถ ส านกังาน กศน.จงัหวดัแพร่ ต าบล

ในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุ ส านกังาน กศน.จงัหวดัแพร่  

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 52,000                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 492,427,934              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,204,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,204,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,204,154                 

งบด าเนินงาน 1,204,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,204,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,204,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนวงัชิ้น

วทิยา ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 359,207,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 349,975,600              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 349,975,600              

งบอดุหนุน 349,975,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 349,975,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 53843 349,975,600                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 53843 47,089,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 53843 21,818,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 53843 23,041,700                   
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รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 53843 40,181,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 53843 217,843,900                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 9,232,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 5,912,000                 

งบลงทนุ 5,912,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัตน้ไคร ้ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัศรีดอก(ประชาพฒันา) ต าบลหวัฝาย อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่ยางเป้ียว(แกว้พสิณฑป์ระชานุกูล) ต าบลแม่ยางฮ่อ อ าเภอ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไผ่โทน(นวลราษฎรว์ทิยา) ต าบลไผ่โทน อ าเภอรอ้งกวาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยโรงนอก ต าบลหว้ยโรง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่รงั (จดัสรรราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลบ่อเหลก็ลอง อ าเภอลอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนปากจอกวทิยา ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปากกาง(ประชาราษฎรร์งัสฤษฎ)์ ต าบลปากกาง อ าเภอลอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นม่วงค า ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ป้าก ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาปลากัง้ ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นปงป่าหวาย ต าบลปงป่าหวาย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหว้ยมา้วทิยาคม ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,312,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,312,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัศรีดอก(ประชาพฒันา) ต าบลหวัฝาย อ าเภอ

สูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแม่ยางเป้ียว(แกว้พสิณฑป์ระชานุกูล) 

ต าบลแม่ยางฮ่อ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นไผ่โทน(นวลราษฎรว์ทิยา) ต าบลไผ่โทน 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยโรงนอก ต าบลหว้ยโรง อ าเภอรอ้ง แห่ง 1 360,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแม่รงั (จดัสรรราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลบ่อ

เหลก็ลอง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนปากจอกวทิยา ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปากกาง(ประชาราษฎรร์งัสฤษฎ)์ ต าบล

ปากกาง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 218,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นม่วงค า ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดั แห่ง 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ป้าก ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาปลากัง้ ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น แห่ง 1 174,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นปงป่าหวาย ต าบลปงป่าหวาย อ าเภอ

เด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 376,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 3,320,000                 

งบลงทนุ 3,320,000                 

ครุภณัฑ์ 3,320,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,320,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นในเวยีง ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนนัทาราม(นนัทราษฎรว์ทิยา) ต าบลแม่ยม อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยมา้(สุนทรนิวาส) ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาจกัร(จกัรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลนาจกัร อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใน(อนิทราษฎรบ์  ารุง) ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืงแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเหมอืงค่า(ประชารฐัอปุถมัภ)์ ต าบลเหมอืงหมอ้ 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ช า(วชิยัชนานุเคราะห)์ ต าบลน า้ช า อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัชา้ง(ธรีราษฎรร์งัสฤษฏ)์ ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนเขือ่น(ราษฎรบู์รณวทิยา) ต าบลสวนเขือ่น 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นเหมอืงหมอ้(เหมอืงหมอ้สามคัค)ี ต าบล

เหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพนัเชงิ(วงศห์ลา้ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลช่อแฮ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตน้ไคร ้ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีภูม(ิศึกษาประชานุสรณ์) ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องฟอง ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัน า้โคง้(ค าหลา้ราษฎรนุ์กูล) ต าบลป่าแมต อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแหลม(กองแกว้ราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลทุ่งกวาว 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคูหา ต าบลสวนเขือ่น อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปง(ป้อมประชานุกูล) ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักาญจนาราม(ประชาชนูทศิ) ต าบลกาญจนา อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนรฐัราษฎรบ์  ารุง ต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแดง(วนัรตัตวทิยา) ต าบลป่าแดง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขวญั(ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งลอ้ม(ทองประชานุเคราะห)์ ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีสทิธิ์(ใจมาอนุเคราะห)์ ต าบลน า้ช า อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแต(กวรีตันร์าษฎรบ์  ารุง) ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเหนือ(ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลสวนเขือ่น อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แคม ต าบลสวนเขือ่น อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดง(ธรรมาราษฎรนุ์สรณ์) ต าบลสวนเขือ่น อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากหว้ย ต าบลวงัธง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตอง(นาตองสามคัค)ี ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกาซอ้ง ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ช า(ประชาราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลป่าแมต อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่หลา่ยกาซอ้ง(ลอืราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลแม่หลา่ย

 อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนด(ีประชานุกูล) ต าบลกาญจนา อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัฝาย(ประชาสารสงเคราะห)์ ต าบลกาญจนา 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค)์ ต าบลป่าแดง 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหงส(์วงัหงสว์ทิยาคาร) ต าบลวงัหงษ ์อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปทุม(ถาวรราษฎรศึ์กษา) ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผารางวงัหมอ้(มติรประชา) ต าบลทุ่งศรี อ าเภอรอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแม่ยางตาล(กติติประชานุกูล) ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ยางยวง(ลูนราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลแม่ยางรอ้ง

 อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ยางรอ้ง(แม่ยางประชานุเคราะห)์ ต าบลแม่ยาง

รอ้ง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนชมุ(พริิยเทพวงศอ์นุสรณ์) ต าบลแม่ยางรอ้ง 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัป้ึง ต าบลไผ่โทน อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เลาเหนือ(เหรียญราษฎรอ์นุสรณ์) ต าบลน า้เลา 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นรอ้งเขม็(รอ้งเขม็วทิยาคาร) ต าบลรอ้งเขม็ 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งควัะ ต าบลไผ่โทน อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีง(เวยีงราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ากลว้ย ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุญเริง(ประชานุสรณ์) ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเจริญ(ประชาพฒันา) ต าบลแม่ยางตาล 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโป่ง(ประชาบ ารุง) ต าบลรอ้งกวาง อ าเภอรอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ยางโพธิ(์โพธิ์ราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลรอ้งกวาง 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางยาว(รฐัราษฎรผ์ดุงวทิย)์ ต าบลไผ่โทน อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เลา(น า้เลาวทิยาคาร) ต าบลน า้เลา อ าเภอรอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุญแจ่ม(ประชาสามคัค)ี ต าบลน า้เลา อ าเภอรอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่จดัสรร ต าบลรอ้งเขม็ อ าเภอรอ้งกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้โคง้(ประชานิมติร) ต าบลรอ้งเขม็ อ าเภอรอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งศร(ีราษฎรร์งัสฤษฎ)์ ต าบลทุ่งศรี อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโทน(ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยออ้ย ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัร่องเยน็(สารแกว้ประชาสงเคราะห)์ ต าบลทุ่งนา้ว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลอง(ฟองจนัทรร์าษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลบา้นหนุน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าวะ(ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้หนุน(หนุนราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลหว้ยหมา้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัเมอืง(แหวนวงัประชาบ ารุง) ต าบลหวัเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยหมา้ย(หมายประชากร) ต าบลหว้ยหมา้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเลา(ประชานุสรณ์) ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่พรา้ว ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกาน(รฐัราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหว้ยหมา้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเสี้ยว(ประชาสรรค)์ ต าบลหวัเมอืง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหลวง(ประชาพฒันา) ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแดนชมุพล(ประชานุกูล) ต าบลแดนชมุพล อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 31(ทุ่งนา้วพทุธมิาศึกษากร) ต าบลทุ่งนา้ว

 อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเจริญ(วงคป์ระชานุกูล) ต าบลหวัเมอืง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฝาย(ประชาสงเคราะห)์ ต าบลสะเอยีบ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง(ประชานุเคราะห)์ ต าบลสะเอยีบ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโทกค่า(สหราษฎรบ์  ารุง) ต าบลแดนชมุพล อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัดนิ(วงัดนิราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแม่ทะ(ด ารงประชานุเคราะห)์ ต าบลหวัเมอืง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งแคว้ (คนัธวงศว์ทิยาคาร) ต าบลทุ่งแคว้ อ าเภอ

หนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะเลยีม(ปญัญาราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลต าหนกั

ธรรม อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยา่นยาว(ยา่นยาวประชาสรรค)์ ต าบลหนองม่วงไข่

 อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแม่ค ามตี าหนกั(ต าหนกัธรรมวทิยาคาร) ต าบลต าหนกั

ธรรม อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ค าม ี(รตันปญัญา) ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกูด ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเด่นทพัชยั ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้โคง้ ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางเคาะ ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าไผ่ ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเด่นชมุพล ต าบลปงป่าหวาย อ าเภอเด่นชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงสุระ ต าบลแม่จ ัว๊ะ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยลากปืน ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนมูล(สุวรรณสาราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหว้ยออ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งตากลา้(คุรุราษฎรบ์  ารุงวทิย)์ ต าบลบา้นปิน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่อน(ปญัญาฉลาดราษฎรนุ์กูล) ต าบลเวยีงตา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคา้งตะนะวทิยา ต าบลบ่อเหลก็ลอง อ าเภอลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อ ต าบลบา้นปิน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีดอนไชย(ประชานุกูล) ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอา้ยลิม่(ลิม่ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเค็ม(รฐัประสาทราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่หลู(้รฐัราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลบา้นปิน อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตุม้(คุรุราษฎรว์ทิยานุสรณ์) ต าบลบ่อเหลก็ลอง 

อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผามอก(ประชานุเคราะห)์ ต าบลตา้ผามอก อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปง(วฒันาวทิยาคาร) ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชารฐัวทิยาคาร ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแป้น(รฐัราษฎรว์ทิยา) ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุสรณ์รฐัประชา ต าบลบา้นปิน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนรกัเมอืงไทย 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแม่ตา้(ราษฎรร์ฐัพฒันา) ต าบลบา้นปิน อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแก ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัทุ่ง(สามคัคีวทิยาคาร) ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอลอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสองแคว ต าบลป่าสกั อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางไฮ ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแพะทุ่งเจริญ ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแช่ฟ้า ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปาปมดงยาง(มติรภาพที่ 155) ต าบลนาพูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงักวาง ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคา้งปินใจ ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่บงเหนือ ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัลกึ ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แปง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่บงใต ้ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัชิ้น ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่แฮด ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางมะโอ ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบป้าก ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ขมงิ ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาใหม่ ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคา้งใจ ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สนิ ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขอนป่าไผ่ ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่จอก ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแฟน ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ายบุ ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุหว้ย ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคา้งค าปนั ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ตื้ด ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปงพรา้ว(ประชารฐัวทิยา) ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่สายดอนทนั(ค าแวงประชาอทุศิ) ต าบลร่องกาศ

 อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีงทอง(เวยีงทองวทิยาคาร) ต าบลเวยีงทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตอนิมติร(สทิธริาษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลร่องกาศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องเสี้ยว(รฐัราษฎรผ์ดุงวทิย)์ ต าบลน า้ช า อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกาศ(วฒันาประชานุกูล) ต าบลบา้นกาศ อ าเภอสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ฮอก(รฐัราษฎรว์ทิยา) ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโชคเกษม(เกษมราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสูงเม่น อ าเภอสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค่างาม(อตัตราษฎรบ์  ารุง) ต าบลดอนมูล อ าเภอสูง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสร่างโศก ต าบลสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนแกว้(รฐัประชาสรรค)์ ต าบลน า้ช า อ าเภอสูงเม่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่(พชิยัศิริราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลบา้นเหลา่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขือ่นสุนทร(รฐัประชาวทิยา) ต าบลเวยีงทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสทิธวิมิล(สุวรรณราษฎรป์ญัญา) ต าบลบา้นเหลา่ 

อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเจริญ(เครือราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลหวัฝาย 

อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนชยั(กนัทราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลหวัฝาย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนมูลวทิยาคาร ต าบลสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นบวกโป่ง(พรหมราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลน า้ช า 

อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระหลวง(อภชิยัราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลพระหลวง

 อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมงคลถาวร(มงคลวทิยาสรรค)์ ต าบลบา้นกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปงหวัหาด(หวัหาดราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นปง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาสุก(ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเวยีงทอง อ าเภอสูงเม่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องแค(ป่าผึ้งสามคัค)ี ต าบลน า้ช า อ าเภอสูงเม่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องกาศใต(้รฐัราษฎรบู์รณะ) ต าบลร่องกาศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วง(ม่วงเกษมวทิยาคาร) ต าบลบา้นกาศ อ าเภอสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนช่องลมจนัทมิาประชาพทิกัษ ์ต าบลหวัฝาย อ าเภอสูง ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 130,298,980              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 742,180                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 742,180                   

งบลงทนุ 742,180                   

ครุภณัฑ์ 742,180                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแม่พรา้ว ต าบล

สะเอยีบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแม่พรา้ว ต าบล

สะเอยีบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 9,400                         
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 20,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่พรา้ว ต าบลสะเอยีบ 

อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 20,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 702,680                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อแกว้ ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยโรงนอก ต าบลหว้ยโรง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 44 65,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แพะทุ่งเจริญ ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แดนชมุพล (ประชานุกูล) ต าบลแดนชมุพลล อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัฟ่อน (สทิธริาษฎรบ์  ารุง) ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โชคเกษม (เกษมราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้ริน (คุรุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแป้น (รฐัราษฎรว์ทิยา) ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรตันาคาร ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาพูน ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาปลากัง้ ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าสกัปางไม ้ต าบลป่าสกั อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสบป้าก ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัเบอะ ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่

พรา้ว ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 60,000                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 69,020,100                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 52,478,200                

งบลงทนุ 52,478,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,478,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,496,200                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหว้ยโรงนอก

 ต าบลหว้ยโรง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นแม่รงั (จดัสรรราษฎร์

สงเคราะห)์ ต าบลบ่อเหลก็ลอง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 

ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,483,600                   
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นป่าแดง (วนัรตัต

วทิยา) ต าบลป่าแดง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นวงัฟ่อน (สทิธิ

ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นวงัฟ่อน (สทิธิ

ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 510,200                      

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

เหนือ (แสงศรีวทิยา) ต าบลบา้นหนุน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 393,000                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนวดัศรีดอก (ประชาพฒันา) ต าบลหวัฝาย อ าเภอสูงเม่น หลงั 1 6,997,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นแม่ปาน (แม่ปาน

ประชาสงเคราะห)์ ต าบลแม่ปาน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนชมุชนบา้นปงป่าหวาย 

ต าบลปงป่าหวาย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นไร่หลวง ต าบลนา

พูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาปลากัง้ ต าบล

นาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 387,800                      

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

ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสบป้าก ต าบลแม่

เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นอา้ยลิม่ (ลิม่

ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 393,000                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ หลงั 1 12,455,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 636,400                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยโรงนอก ต าบลหว้ยโรง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

วงัฟ่อน (สทิธริาษฎรบ์  ารุง) ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนบา้นแม่หละป่าป๋วย ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แม่สนิ ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,553,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ต าบล

ทุ่งกวาว อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 267,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั แห่ง 1 741,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตน้ไคร ้ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนัเชงิ (วงศห์ลา้ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลช่อแฮ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัหงส ์(วงัหงสว์ทิยาคาร) ต าบลวงัหงษ ์อ าเภอ แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัชา้ง (ธรีราษฎรร์งัสฤษฏ)์ ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ช า (วชิยัชนานุเคราะห)์ ต าบลน า้ช า อ าเภอ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใน (อนิทราษฎรบ์  ารุง) ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถิน่ (ถิน่วทิยาคาร) ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนเขือ่น (ราษฎรบู์รณวทิยา) ต าบลสวนเขือ่น 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกาน (รฐัราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลหว้ยหมา้ย แห่ง 1 244,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัฟ่อน (สทิธริาษฎรบ์  ารุง) ต าบลหวัเมอืง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุม้ (ประสารราษฎรว์ทิยา) ต าบลบา้นกลาง แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนุนเหนือ (แสงศรีวทิยา) ต าบลบา้นหนุน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยขอน (ญาณศรทัธาสามคัค)ี ต าบลหว้ยหมา้ย แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีมูลเรือง (วลัลภราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลบา้น

หนุน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร ์ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสอง แห่ง 1 263,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรฐัราษฎรบ์  ารุง ต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมอืงแพร่ แห่ง 1 62,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นกลาง (สนิทวทิยาการ) ต าบลบา้นกลาง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเตาปูน (พไิชยาประชานุกูล) ต าบลเตาปูน อ าเภอ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยหมา้ย (หมายประชากร) ต าบลหว้ยหมา้ย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัร่องเยน็ (สารแกว้ประชาสงเคราะห)์ ต าบลทุ่งนา้ว แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัหลวง (วงัมาประชาสามคัค)ี ต าบลวงัหลวง 

อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 50,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วงไข ่(ม่วงไขว่ทิยาคาร) ต าบลหนองม่วง

ไข ่อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้เลาเหนือ (เหรียญราษฎรอ์นุสรณ์) ต าบลน า้

เลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นรอ้งเขม็ (รอ้งเขม็วทิยาคาร) ต าบลรอ้งเขม็

 อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 300,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ยางกาด (มติรภาพที่ ๑๓) ต าบลแม่ยางตาล 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ทราย (คุรุราษฎรเ์จริญวทิย)์ ต าบลแม่ทราย 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผารางวงัหมอ้ (มติรประชา) ต าบลทุ่งศรี อ าเภอ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ยางเป้ียว (แกว้พสิณฑป์ระชานุกูล) ต าบลแม่

ยางฮ่อ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นออ้ยวทิยาคาร ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไผ่โทน (นวลราษฎรว์ทิยา) ต าบลไผ่โทน อ าเภอ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรอ้งกวาง (จนัทมิาคม) ต าบลรอ้งกวาง อ าเภอ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนนัทาราม (นนัทราษฎรว์ทิยา) ต าบลแม่ยม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแดง (รฐัราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลเตาปูน อ าเภอ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่ยางตาล (กติติประชานุกูล) ต าบลแม่ยางตาล แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบล

หว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 378,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากจอกวทิยา ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 411,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ริน (คุรุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลตา้ผามอก แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีดอนไชย (ประชานุกูล) ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปง (วฒันาวทิยาคาร) ต าบลตา้ผามอก อ าเภอ แห่ง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาอุ่นน่อง (ประชารฐัวทิยาคาร) ต าบลหวัทุ่ง แห่ง 1 367,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ (รฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง แห่ง 1 136,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่จ ัว๊ะ ต าบลแม่จ ัว๊ะ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 517,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสทิธวิมิล (สุวรรณราษฎรป์ญัญา) ต าบลบา้นเหลา่

 อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 322,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ (พชิยัศิริราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลบา้นเหลา่ แห่ง 1 430,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้แรม ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 456,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อแกว้ ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 755,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่บงใต ้ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 338,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดรัว่ ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 221,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่หละป่าป๋วย ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงค า ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 366,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัลกึ ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปาปมดงยาง (มติรภาพที่ 155) ต าบลนาพูน แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่แปง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแป้น (รฐัราษฎรว์ทิยา) ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่รงั (จดัสรรราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลบ่อเหลก็

ลอง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 171,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห)์ ต าบลแม่ปาน

 อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปงหวัหาด (หวัหาดราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นปง 

อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 111,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรตันาคาร ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง แห่ง 1 382,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปิน (ปินประชาราษฎร)์ ต าบลบา้นปิน อ าเภอลอง แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมงคลถาวร (มงคลวทิยาสรรค)์ ต าบลน า้ช า แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสลก ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 473,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,308,500                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนอนุบาลแพร่ ต าบลนา

จกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 715,100                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นรอ้งกวาง (จนัทมิา

คม) ต าบลรอ้งกวาง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 179,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

เหลา่ (รฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นนาพูน ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นหาดรัว่ ต าบลวงัชิ้น อ าเภอ

วงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นปงป่าหวาย ต าบลปงป่าหวาย อ าเภอเด่น แห่ง 1 286,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นแม่จองไฟ (รฐัราษฎรพ์ฒันา) ต าบลหว้ยออ้ 

อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นไร่หลวง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 288,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยกูด ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นหว้ยกูด ต าบลเด่น

ชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 401,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสบป้าก ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นแป้น (รฐัราษฎรว์ทิยา) ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นแช่ฟ้า ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นปางเคาะ ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบล

หว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,005,400                    

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 6,240,520                 

งบลงทนุ 6,240,520                 

ครุภณัฑ์ 6,240,520                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 86,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นสุพรรณ (คุรุ

ราษฎรว์ทิยา) ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดั

ตน้ไคร ้ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยกูด ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

นาอุ่นน่อง (ประชารฐัวทิยาคาร) ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

ปากจอกวทิยา ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นเหลา่ (รฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นแม่แปง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,743,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่จองไฟ(รฐั

ราษฎรพ์ฒันา) ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแม่จ ัว๊ะ ต าบลแม่

จ ัว๊ะ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลหว้ย

ไร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหาดรัว่ ต าบลวงั

ชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนท่าขา้มวทิยาคม 

ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกาศประชานุ

เคราะห ์ต าบลบา้นกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 311,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแดนชมุพล 

(ประชานุกูล) ต าบลแดนชมุพลล อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเตาปูน (พไิชยา

ประชานุกูล) ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นน า้แรม ต าบล

หว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแพะทุ่งเจริญ 

ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นวงัลกึ ต าบลนา

พูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นทุ่งโฮง้ (อภวิงั

วทิยาลยั) ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนบา้นบวกโป่ง 

(พรหมราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลน า้ช า อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยลากปืน 

ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัโชคเกษม (เกษม

ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นน า้ริน (คุรุ

ราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาอุ่นน่อง 

(ประชารฐัวทิยาคาร) ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเหลา่ (รฐัราษฎร์

บ  ารุง) ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหว้ยขอน (ญาณ

ศรทัธาสามคัค)ี ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนเด่นทพัชยั ต าบล

เด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัพระหลวง 

(อภชิยัราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยกูด 

ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนปากจอกวทิยา 

ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแป้น (รฐั

ราษฎรว์ทิยา) ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแม่จองไฟ 

(รฐัราษฎรพ์ฒันา) ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแม่บงใต ้

ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นใหม่ 

(สมบตัิทวปีระชาสรรค)์ ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนบา้นแม่

หละป่าป๋วย ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแม่สนิ 

ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสบป้าก 

ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลอง

รตันาคาร ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

อนุบาลเทพสุนทรินทร ์ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แดนชมุพล (ประชานุกูล) ต าบลแดนชมุพลล อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 174,700                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนช่องลมจนัทมิาประชาพทิกัษ ์

ต าบลหวัฝาย อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัตอนิมติร (สทิธริาษฎร์

รงัสรรค)์ ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้โคง้ ต าบลเด่นชยั อ าเภอ

เด่นชยั จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นแม่หละป่าป๋วย 

ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นแป้น (รฐัราษฎรว์ทิยา) 

ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นปง (วฒันาวทิยาคาร) 

ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นแพะทุ่งเจริญ ต าบลสรอย 

อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่กระตอ๋ม ต าบลป่าสกั 

อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งโฮง้ (อภวิงัวทิยาลยั) 

ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร ์ต าบล

บา้นกลาง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,924,120                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นสวนเขือ่น (ราษฎรบู์รณวทิยา) ต าบลสวนเขือ่น อ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นวงัชา้ง (ธรีราษฎรร์งัสฤษฏ)์ ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืง ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองเสี้ยว (ประชาสรรค)์ ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองน า้รดั (พรหมาประชาสงเคราะห)์ ต าบลน า้รดั 

อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นรอ้งกวาง (จนัทมิาคม) ต าบลรอ้งกวาง อ าเภอรอ้งกวาง ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองม่วงไข ่(ม่วงไขว่ทิยาคาร) ต าบลหนองม่วงไข ่

อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นนาพูน ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นแม่หละป่าป๋วย ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลเทพสุนทรินทร ์ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลเทพสุนทรินทร ์ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นรอ้งกวาง (จนัทมิาคม) ต าบลรอ้งกวาง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลจรูญลองรตันาคาร ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นในเวยีง

 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นใหม่ 

(สมบตัิทวปีระชาสรรค)์ ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่บง

ใต ้ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ฟ่อน (สทิธริาษฎรบ์  ารุง) ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นรอ้ง

กวาง (จนัทมิาคม) ต าบลรอ้งกวาง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เสี้ยว (ประชาสรรค)์ ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ม่วงไข ่(ม่วงไขว่ทิยาคาร) ต าบลหนองม่วงไข ่อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

จรูญลองรตันาคาร ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่ 

(สมบตัิทวปีระชาสรรค)์ ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาพูน

 ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

แม่หละป่าป๋วย ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 10 15,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปงหวั

หาด (หวัหาดราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบา้นปง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแพะ

ทุ่งเจริญ ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโชค

เกษม (เกษมราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัตอ

นิมติร (สทิธริาษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรตันาคาร ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่ (สมบตัิทวปีระชาสรรค)์ ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แดนชมุพล (ประชานุกูล) ต าบลแดนชมุพลล อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่า

สกัปางไม ้ต าบลป่าสกั อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยโรงนอก ต าบลหว้ยโรง อ าเภอรอ้งกวาง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร ์ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัร่องเยน็ (สารแกว้ประชาสงเคราะห)์ ต าบลทุ่ง

นา้ว อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัหลวง (วงัมาประชาสามคัค)ี ต าบลวงัหลวง

 อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นปงท่าขา้ม (ปงประชานุกูล) ต าบลบา้นปง 

อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงักวาง ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเวยีงทอง (เวยีงทองวทิยาคาร) ต าบลเวยีงทอง อ าเภอสูง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยขอน (ญาณศรทัธาสามคัค)ี ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเตาปูน (พไิชยาประชานุกูล) ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยออ้ย ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองม่วงไข ่(ม่วงไขว่ทิยาคาร) ต าบลหนองม่วงไข ่

อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่จองไฟ (รฐัราษฎรพ์ฒันา) ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,939,100                 

งบลงทนุ 2,939,100                 

ครุภณัฑ์ 2,939,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 34,900                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 919,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 

เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

ต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ต าบลทุ่งกวาว อ าเภอ เครื่อง 23 483,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอ เครื่อง 6 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ 

อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 9 81,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 9 71,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดั เครื่อง 3 9,300                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ย

ออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 24,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเหลา่ (รฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยโรงนอก ต าบลหว้ยโรง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 100,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นหนุนเหนือ (แสงศรีวทิยา) ต าบลบา้นหนุน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่

แปง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นนาพูน ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนปากจอกวทิยา ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นนาปลากัง้ ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบ่อแกว้

 ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัฟ่อน

 (สทิธริาษฎรบ์  ารุง) ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาพูน 

ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

บวกโป่ง (พรหมราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลน า้ช า อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัตอ

นิมติร (สทิธริาษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห)์ ต าบลแม่ปาน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่รงั (จดัสรรราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลบ่อเหลก็ลอง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเหลา่ (รฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนาอุ่นน่อง (ประชารฐัวทิยาคาร) ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นน า้แรม ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นสุพรรณ (คุรุราษฎร์

วทิยา) ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นหนุนเหนือ 

(แสงศรีวทิยา) ต าบลบา้นหนุน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่รงั (จดัสรรราษฎร์

สงเคราะห)์ ต าบลบ่อเหลก็ลอง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นปงป่าหวาย 

ต าบลปงป่าหวาย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นสุพรรณ (คุรุราษฎรว์ทิยา) 

ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้ริน (คุรุราษฎรร์งัสรรค)์ 

ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 135,000                      
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ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 7,362,280                 

งบลงทนุ 7,362,280                 

ครุภณัฑ์ 1,353,580                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นท่าวะ (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสะเอยีบ 

อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นท่าวะ (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าวะ (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง ตวั 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,076,280                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยฮ่อม ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าวะ (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยฮ่อม ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่า

วะ (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าวะ (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสะเอยีบ อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยฮ่อม ต าบลบา้น

เวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่แรม ต าบลเตาปูน

 อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าวะ (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 160,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,008,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,914,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยฮ่อม ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง แห่ง 1 923,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัเลยีง ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 767,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสรอยเสรีวทิยา ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,223,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,094,700                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนสรอยเสรีวทิยา ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,094,700                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 24,236,800                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 23,036,400                

งบลงทนุ 23,036,400                

ครุภณัฑ์ 493,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 31,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 37 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 4 31,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 461,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 ต าบลในเวยีง อ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 6 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 37 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 14 110,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 6 15,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 ต าบลในเวยีง 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 36,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,543,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,223,000                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นกาศประชานุเคราะห ์

ต าบลบา้นกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนวงัชิ้นวทิยา ต าบลวงัชิ้น 

อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

ลองวทิยา  ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 14,669,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,320,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเวยีงเทพวทิยา ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ ์ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกาศประชานุเคราะห ์ต าบลบา้นกาศ อ าเภอสูง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนลองวทิยา ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงแพร่ ต าบลป่าแดง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัชิ้นวทิยา ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนถิน่โอภาสวทิยา ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอเมอืงแพร่ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสองพทิยาคม ต าบลบา้นหนุน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวไิลเกยีรติอปุถมัภ ์ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยมา้วทิยาคม ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืงแพร่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนม่วงไขพ่ทิยาคม ต าบลหนองม่วงไข ่อ าเภอหนองม่วง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรอ้งกวางอนุสรณ์ ต าบลรอ้งเขม็ อ าเภอรอ้งกวาง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าขา้มวทิยาคม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเมอืงแพร่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนารีรตันจ์งัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ แห่ง 1 500,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสรอยเสรี

วทิยา ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเวยีงเทพ

วทิยา ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 28,826,800                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 1,781,200                 

งบลงทนุ 1,781,200                 

ครุภณัฑ์ 1,781,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนแพร่ปญัญานุกูล ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 1 50,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนแพร่ปญัญานุ

กูล ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 129,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนแพร่

ปญัญานุกูล ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 7 105,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนแพร่ปญัญานุกูล ต าบล

นาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนแพร่ปญัญานุกูล ต าบล

นาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 224,500                      
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รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้ โรงเรียนแพร่ปญัญานุกูล 

ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ คนั 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

แพร่ปญัญานุกูล ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 192,500                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 89,300                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนแพร่ปญัญานุ

กูล ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนแพร่ปญัญานุกูล ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนแพร่

ปญัญานุกูล ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร 

โรงเรียนแพร่ปญัญานุกูล ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลอกบวั แบบมอืถอื ขนาด 12 มลิลเิมตร โรงเรียน

แพร่ปญัญานุกูล ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: แม่แรงยกกระปุกเกยีร ์ขนาด 1,000 กโิลกรมั โรงเรียน

แพร่ปญัญานุกูล ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนแพร่

ปญัญานุกูล ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 6,900                         

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 560,600                   

งบลงทนุ 560,600                   

ครุภณัฑ์ 560,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 252,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ 

ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 6 168,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ 

ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ใบ 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ใบ 4 36,800                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 103,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 13,000                        

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

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 9,400                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนา

จกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เตา 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ 

ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เตา 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 75,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 26,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ คนั 1 16,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ 

ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ คนั 1 12,800                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 50,800                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 6 น้ิว ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 1.60 มลิลเิมตร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 8 น้ิว ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 5,600                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 25,225,000                

งบลงทนุ 25,225,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,225,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,248,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์3 ชัน้ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัแพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 22,248,100                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,817,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนแพร่ปญัญานุกูล ต าบลนาจกัร 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 2,817,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนแพร่ปญัญานุกูล ต าบลนา

จกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 159,100                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,260,000                 

งบอดุหนุน 1,260,000                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,260,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,473,100                 

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 4,359,800                 

งบลงทนุ 4,359,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,359,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,146,700                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 506,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,213,100                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์25 

ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามฟตุบอลพรอ้มลูว่ิง่ระดบัจงัหวดั โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ สนาม 1 3,054,000                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2,113,300                 

งบลงทนุ 2,113,300                 

ครุภณัฑ์ 2,113,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 331,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 5 70,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้ง เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์25 ต าบลแม่ยาง

ตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 6 51,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 248,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 7 66,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 182,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 477,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง ตวั 3 40,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอ

รอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์25 

ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ เครื่อง 16 371,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 990,300                      

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์25 ต าบล

แม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ คนั 2 17,600                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร(์ประถมศึกษา) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดั ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้ง ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 192,500                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์25 ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ตวั 12 66,000                        

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนพริิยาลยั  ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 300,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 300,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 300,000                   

งบด าเนินงาน 300,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 300,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 817,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 817,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 128,000                   

งบด าเนินงาน 128,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 128,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 128,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 30,000                     

งบด าเนินงาน 30,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 659,000                   

งบด าเนินงาน 659,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 659,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 659,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 73,208,200                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 48,568,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 48,568,100                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 48,568,100                

งบอดุหนุน 48,568,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 48,568,100                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 48,568,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 8,570,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,971,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,856,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,070,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 30,099,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 24,640,100                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,300,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ครุภณัฑ์ 4,300,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเป็นล าดบัข ัน้ PLC  วทิยาลยัการอาชพีลอง 

ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 10 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยแีพร่ ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์ วทิยาลยัการอาชพีสอง ต าบล

บา้นหนุน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ชดุ 3 1,800,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 6,448,400                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 6,448,400                 

งบลงทนุ 6,448,400                 

ครุภณัฑ์ 66,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 66,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ  วทิยาลยัสารพดัช่างแพร่

 ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ตู ้ 1 66,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,382,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,382,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์2 ชัน้  วทิยาลยัสารพดัช่างแพร่ 

ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 6,382,400                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 13,891,700                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 13,891,700                

งบลงทนุ 13,891,700                

ครุภณัฑ์ 5,200,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืง เครื่อง 75 1,650,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรท์างการบญัช ี 

วทิยาลยัอาชวีศึกษาแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊เขยีนแบบพรอ้มเกา้อี้  วทิยาลยัเทคนิคแพร่  ต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 80 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องกดัซเีอน็ซพีรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิค

แพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะแบบตัง้โตะ๊ขนาด 13 มม. พรอ้มอปุกรณ์   

วทิยาลยัเทคนิคแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 5 200,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,691,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,691,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัเทคนิคแพร่ ต าบล

ในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 8,691,700                    

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 9,973,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,973,300                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 9,973,300                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 9,973,300                 

งบอดุหนุน 9,973,300                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,647,300                    

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์มลีอ้เลือ่น วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค ามี

 อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พกัคอย แบบ 2 ที่น ัง่มทีี่วางของ วทิยาเขตแพร่  

ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตวั 6 16,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  วทิยา

เขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล  (ขาว - ด า และส ี) 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีวทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่

ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 8 259,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 10 277,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 5 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA  วทิยาเขตแพร่  ต าบล

แม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 6 210,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ จอ 10 131,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ จอ 5 109,000                      

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้หอ้งครึ่งกระจกขดัลาย ขนาด 1x1.2 เมตร วทิยา

เขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงภายในหอ้งประชมุ ขนาด 10 x 12 เมตร 

วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงภายในหอ้งประชมุ ขนาด 4 x 10 เมตร 

วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 154,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงภายในหอ้งประชมุ ขนาด 8 x 12 เมตร 

วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 4 238,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ทานอาหาร ขนาด 8 ที่น ัง่ วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่

ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 22,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 ที่น ัง่ วทิยา

เขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็แบบแปลน วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 3 62,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็หนงัสอืทรงสูง วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 6 36,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร 15 ลิ้นชกั วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ี

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 5 17,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารบานเลือ่นกระจก แบบเตี้ย วทิยาเขตแพร่  

ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 10 54,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารบานเลือ่นกระจก แบบสูง วทิยาเขตแพร่  

ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 10 44,000                        

รายการระดบัที1่: ตูปิ้ดประกาศไมก้อ๊กกรอบกระจกบานเลือ่น วทิยาเขตแพร่

  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 3 25,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ี

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บนบานเลือ่นกระจกลา่ง 1 บานเปิด 4 ฟตุ วทิยา

เขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 10 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่นกระจกสูง วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค า

ม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ตู ้ 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้ วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค ามี

 อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 4 172,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตวัแอลพรอ้มอปุกรณ์และเกา้อี้ วทิยาเขตแพร่  ต าบล

แม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 8 190,500                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว วทิยาเขตแพร่  

ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 6 159,000                      

รายการระดบัที1่: เบาะรองนัง่ปฏบิตัิธรรม วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ี

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 16 88,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร ขนาด 16 น้ิว ติดเพดาน วทิยาเขตแพร่  

ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 8 129,600                      

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนชนิดมสีายพรอ้มคอจบัไมโครโฟนแบบเตี้ย 

วทิยาเขตแพร่  ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 12,200                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,326,000                    

รายการระดบัที1่: ก าแพง  วทิยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค าม ี อ าเภอเมอืงแพร่  

จงัหวดัแพร่ งาน 1 4,326,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอประชมุนวมนิทราชูทศิโกศยันคร  วทิยาเขต

แพร่ ต าบลแม่ค าม ี อ าเภอเมอืงแพร่  จงัหวดัแพร่ งาน 1 2,000,000                    

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 18,171,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 18,171,000                

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 18,171,000                

จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 18,171,000                

งบลงทนุ 18,171,000                

ครุภณัฑ์ 194,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  ต าบล

ในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 164,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 1 ต าบลในเวยีง อ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  

แบบที่ 1 ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้ 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 22,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,976,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,799,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยว์ทิยบริการ 4 ชัน้ ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 3,200 ตร.ม. วทิยาลยัชมุชนแพร่ หลงั 1 8,799,600                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,887,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบประปา ต าบลน า้ช า อ าเภอเมอืงแพร่ งาน 1 2,887,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,290,000                    

รายการระดบัที1่: งานถมดนิ ต าบลน า้ช า อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ งาน 1 6,290,000                    

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 580,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 580,700                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 580,700                   

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 580,700                   

งบอดุหนุน 580,700                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 453,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบวางขยายท่อลอดระบายน า้ ต าบลแม่ทราย 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 276,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้ดบิเพือ่การเกษตร ต าบลแม่ทราย 

อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ รายการ 1 176,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 127,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็สารเคม ีต าบลแม่ทราย อ าเภอรอ้งกวาง รายการ 1 127,200                      

กระทรวงสำธำรณสขุ 108,644,500               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 108,644,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 82,044,400                

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 17,510,000                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 17,510,000                

งบลงทนุ 17,510,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,510,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,510,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 17,510,000                   

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 700,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 700,000                   

งบลงทนุ 700,000                   

ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยความถีสู่ง ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 1 450,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ ์(NST) ชนิดครรภแ์ฝด

 ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 250,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 63,834,400                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 63,834,400                

งบลงทนุ 63,834,400                

ครุภณัฑ์ 26,230,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 14,850,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 

ชนิดสรีะดบัสูง 5 หวัตรวจ โรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวยีง 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 5 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 1,450,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 11,380,000                   

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลวงัชิ้น ต าบล

วงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

 ต าบลน า้รดั อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชเด่นชยั ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลลอง ต าบล

บา้นปิน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลโครงสรา้งปลอดภยัเคลอืบสารตา้นจลุชพีขนาด

ใหญ่ โรงพยาบาลแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ คนั 1 2,980,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,604,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,604,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 8,250 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลสูงเม่น ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 37,604,400                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 18,786,000                

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 18,786,000                

ภาคเหนือเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอายแุบบครบวงจรสู่คุณภาพชวีติทีด่ี 18,786,000                

งบลงทนุ 18,786,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,786,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,786,000                   

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่หลา่ย ต าบลแม่หลา่ย อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าขา้ม ต าบลท่าขา้ม อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นถิน่ ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ยม ต าบลแม่ยม อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      
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รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทุ่งกวาว ต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล ป่าแมต ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลน า้โคง้ ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลสวนเขือ่น ต าบลสวนเขือ่น อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลศรีภูม ิต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลน า้ช า ต าบลน า้ช า อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทุ่งโฮง้ ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหว้ยฮงุ ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหว้ยมา้ ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลร่องฟอง ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเหมอืงหมอ้ ต าบลเหมอืงหมอ้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัธง ต าบลวงัธง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัหงส ์ต าบลวงัหงส ์อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทุ่งแลง้ ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเวยีงตา้ ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลตา้ผามอก ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่เกี่ยม ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ปาน ต าบลแม่ปาน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแก่งหลวง ต าบลแม่ปาน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่รงั ต าบลบ่อเหลก็ลอง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นปิน ต าบลบา้นปิน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลปากกาง ต าบลปากกาง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลผาจ ับ๊ ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลผาคนั ต าบลบา้นปิน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      
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รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหวัทุ่ง ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาตุม้ ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลตา้เหลา่ ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอลอง ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาพูน ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่พงุ ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ป้าก ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลป่าม่วง ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโป่ง ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแช่ฟ้า ต าบลแม่ป้าก อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่แปง ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นนาพูน ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัเบอะ ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลม่วงค า ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลสลก ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ตื้ด ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลขนุหว้ย ต าบลแม่พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัลกึ ต าบลนาพูน อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่สนิ ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอ วงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไฮยอ้ย ต าบลสรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหว้ยโรง ต าบลหว้ยโรง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหว้ยแกต๊ ต าบลหว้ยโรง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลปากหว้ยออ้ย ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไผ่โทน ต าบลไผ่โทน อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      
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รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลรอ้งกวาง ต าบลรอ้งกวาง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ยางตาล ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัป้ึง ต าบลไผ่โทน อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ยางรอ้ง ต าบลแม่ยางรอ้ง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไผ่ยอ้ย ต าบลน า้เลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไทรพรา้ว ต าบลไผ่โทน อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ยางยวง ต าบลแม่ยางรอ้ง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร สถานีอนามยัเฉลมิ

พระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นแม่จ ัว๊ะ ต าบลแม่จ ัว๊ะ อ าเภอเด่น หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหว้ยไร่ ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นน า้แรม ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลปงป่าหวาย ต าบลปงป่าหวาย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นสวนหลวง ต าบลปงป่าหวาย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นปากปาน ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบ่อแกว้ ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไทรยอ้ย ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล สะเอยีบ ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล ดอนแกว้ ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล วงัฟ่อน ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล ป่าเลา ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหว้ยขอน ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาไร่เดยีว ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาหลวง ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอหนองม่วงไข ่ต าบลหนองม่วงไข ่อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองม่วงไข ่ต าบลหนองม่วงไข ่อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      
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รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทุ่งแคว้ ต าบลทุ่งแคว้ อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัหลวง ต าบลวงัหลวง อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลสะเลยีม ต าบลต าหนกัธรรม อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลรตันปญัญา ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นร่องเสี้ยว ต าบลน า้ช า อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นกวาง ต าบลบา้นกวาง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเหลา่ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโตน ต าบลสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นกาศ ต าบลบา้นกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลสอง 

ต าบลบา้นหนุน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลรอ้งกวาง

 ต าบลรอ้งเขม็ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลหนอง

ม่วงไข ่ต าบลน า้รดั อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลแพร่ 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลสูงเม่น 

ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชเด่นชยั ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลลอง 

ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร โรงพยาบาลวงัชิ้น 

ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ หลงั 1 202,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,814,100                 

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 4,550,000                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 4,550,000                 

งบลงทนุ 4,550,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองสถานการณ์การท าคลอดข ัน้สูง วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,550,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคาร วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

แพร่ ต าบลนาจกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,550,000                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 3,264,100                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 220,900                   
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งบลงทนุ 220,900                   

ครุภณัฑ์ 220,900                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 220,900                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

แพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง

 อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด 

200 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่

ส  าหรบัติดต ัง้ภายในอาคาร แบบที่ 3 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 4 92,000                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3,043,200                 

งบลงทนุ 3,043,200                 

ครุภณัฑ์ 3,043,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,043,200                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point)  แบบที่

 2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดั ชดุ 4 92,000                        

รายการระดบัที1่: หน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Disk) ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอ เครื่อง 8 151,200                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ ชดุ 7 147,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ fibre ส าหรบัอปุกรณ์จดัเกบ็

ขอ้มูลภายนอก ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืง

แพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 3 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลแบบภายนอก (External 

Storage) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ ชดุ 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงไข ่ต าบลหนองม่วงไข ่อ าเภอหนอง เครื่อง 3 63,000                        

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 6,327,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 6,327,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,327,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 5,927,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 5,927,000                 

งบอดุหนุน 5,927,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,927,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้ช า ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถิน่นอก ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ วดั 1 200,000                      



92 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งโฮง้เหนือ ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักาญจนาราม ต าบลกาญจนา อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศุภศิริ ต าบลกาญจนา อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแขมบณัฑติะนาราม ต าบลบ่อเหลก็ลอง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาบุญ ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ วดั 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหาดรัว่ ต าบลวงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระธาตุพระกปัป์ ต าบลแม่เกิง๋ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแม่พวก ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสนัปู่ส ีต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตน้หนุน ต าบลหว้ยหมา้ย อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแม่ยางเป้ียว ต าบลแม่ยางฮ่อ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งศรี ต าบลทุ่งศรี อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งเจริญ ต าบลหวัฝาย อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกษมสุข ต าบลน า้ช า อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัยา่นยาว ต าบลน า้รดั อ าเภอหนองม่วงไข ่จงัหวดัแพร่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าวฒันาราม(ธ) ต าบลรอ้งกวาง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัพระบาทมิง่เมอืง ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ วดั 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ต าบลเด่นชยั อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,800,000                    

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมพทุธโกศยัวทิยา ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมรอ้งเขม็วทิยา ต าบลรอ้งเขม็ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 200,000                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   



93 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัแพร่ ต าบลในเวยีง 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัแพร่  ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 21,486,100                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 2,907,500                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 1,930,500                 

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่ปรบัปรุงมาตรฐานผลติภณัฑไ์มส้กัใหม้คุีณภาพระดบั

สากลและรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 1,930,500                 

พฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยปีรบัปรุงมาตรฐานผลติภณัฑไ์มส้กั 1,930,500                 

งบอดุหนุน 1,930,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,930,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพอตุสาหกรรมไม ้

ดว้ยการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื คน 211 1,930,500                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 927,000                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 927,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 927,000                   

งบอดุหนุน 927,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 927,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัแพร่ ไร่ 570 927,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 50,000                     

พื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ 50,000                     

อนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหายากในพื้นทีส่วนป่า 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหา

ยากในพื้นที่สวนป่า จงัหวดัแพร่ ไร่ 40 50,000                        

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 17,958,200                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 17,958,200                

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 17,958,200                
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ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 17,958,200                

งบลงทนุ 17,958,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,958,200                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,958,200                   

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้ 12 ช่วง  จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 17,958,200                   

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 620,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 620,400                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 620,400                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 620,400                   

งบอดุหนุน 620,400                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 620,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 620,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 234,900                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ คนั 1 234,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานแพร่ ต าบลในเวยีง 

อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 แห่ง 1 165,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 165,100                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 297,707,800               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 88,406,800                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 88,406,800                

โครงการบูรณาการการคา้ การลงทนุ 7,407,800                 

พฒันาและส่งเสริมผูป้ระกอบการใหม้ปีระสทิธภิาพสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัภูมภิาค 7,407,800                 

งบด าเนินงาน 7,407,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,407,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,407,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมากจิกรรมเชือ่มโยงเครือขา่ยผูป้ระกอบการ 

MOC Biz Club 0 2,407,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการส่งเสริมการใชน้วตักรรมทางดา้น

การตลาดยคุใหม่ สนิคา้เกษตรเศรษฐกจิ 0 5,000,000                    

โครงการบูรณาการการทอ่งเทีย่วของกลุ่มจงัหวดั 79,128,300                

พฒันาอตัลกัษณ์อารยธรรมลา้นนาภาคเหนือตอนบน 2 29,773,200                

งบด าเนินงาน 29,773,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,773,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 29,773,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววฒันธรรม

 กระซบิรกัที่น่าน มาบอกรกักนัที่แพร่ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเสน้ทางแห่งความรกัจาก

เวยีงลอสู่เวยีงสรอง 0 3,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมสบืสานงานศิลป์ลา้นนา มรดก

ล า้ค่าลา้นนาตะวนัออก 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมมหกรรมวฒันธรรมภาคเหนือ 

อตัลกัษณ์อารยธรรมลา้นนาสู่สากล 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมลานวฒันธรรมเพือ่การ

พฒันาอตัลกัษณ์เชงิเศรษฐฺกจิน่าน 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมพฒันาอตัลกัษณ์วถิวีฒันธรรม 

Lanna Art For visual communication 0 1,773,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการจดัท านิทรรศการดา้นการ

ท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค ์Creative Tourism (เคลือ่นยา้ยได)้ จ าลองวถิี

ชวีติอตัลกัษณ์วฒันธรรมและชาติพนัธุล์า้นนาตะวนัออก 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมมหรกรรมดนตรี สสีนั

วฒันธรรมลา้นนาตะวนัออก 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพนัธุ์

ไทลื้อ (4 จงัหวดั ไดแ้ก่ พะเยา เชยีงราย แพร่ น่าน) 0 4,000,000                    

หมูบ่า้นเพือ่การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 25,619,100                

งบด าเนินงาน 9,793,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,793,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 384,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าบรรจภุณัฑข์องที่ระลกึ/

ผลติภณัฑช์มุชนใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้น 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบพรอ้มจดัท าสือ่และเอกสาร

ประชาสมัพนัธ ์(แผ่นพบั คู่มอืแนะน าหมู่บา้น สือ่วดีทีศัน)์ 20 หมู่บา้น 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,584,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,584,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,325,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 660,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 812,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 853,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,500,000                    

งบลงทนุ 15,826,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,826,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 15,826,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางจกัรยานและลูว่ิง่หนองบวัลอย   ต าบล

แม่ยม อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 15,826,000                   

พฒันารูปแบบการทอ่งเทีย่ว Green Tourism 15,736,000                

งบด าเนินงาน 15,736,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,736,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,282,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบพฒันากจิกรรมและกระบวนการ

ใหบ้ริการทางการท่องเที่ยว พื้นที่ 4 จงัหวดัในกลุม่ลา้นนาตะวนัออก 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าวดีทีศันป์ระชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเที่ยว

เชงิเกษตรโดยชมุชน 4 จงัหวดั 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ 0 1,162,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืเครือขา่ยท่องเที่ยวสเีขยีวกลุม่

จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 0 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,168,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 6,168,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,620,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 181,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,007,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 100,000                      

ประชาสมัพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์วฒันธรรม และสุขภาพ 8,000,000                 

งบด าเนินงาน 8,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธผ์่านสือ่วทิยกุระจายเสยีงใน

รูปแบบสปอต 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธผ์่านสือ่หนงัสอืพมิพ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ On Line 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ 0 2,000,000                    

โครงการบูรณาการสิ่งแวดลอ้มและสาธารณภยั 1,870,700                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่าในพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 1,870,700                 

งบด าเนินงาน 945,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 945,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 945,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

หมอกควนัและไฟป่าในพื้นที่จงัหวดัแพร่ 0 945,500                      

งบลงทนุ 925,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 925,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 925,200                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งแนวกนัไฟ ในพื้นที่รบัผดิชอบของสถานี

ควบคุมไฟป่าดอยผากลอง ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 40 205,600                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งแนวกนัไฟ ในพื้นที่รบัผดิชอบของสถานี

ควบคุมไฟป่าแม่ยม อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 40 205,600                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งแนวกนัไฟ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 40 205,600                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งแนวกนัไฟ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งแนวกนัไฟ อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ กโิลเมตร 30 154,200                      

จงัหวดัแพร่ 209,301,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 209,301,000              

การพฒันาดา้นสงัคม 21,443,000                

เมอืงแพร่เมอืงน่าอยู่ส  าหรบัผูสู้งอาย ุ : Phrae Happy City 9,000,000                 

งบด าเนินงาน 9,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,705,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 300,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และตกแต่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสรุปผลการด าเนินงาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 60,000                        

สานรกัเสริมพลงัครอบครวั 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 390,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และตกแต่ง 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาระบบเสยีง 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าฐาน walk rally 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 595,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 13,000                        
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เพิม่ผลติภาพแรงงาน Productive Manpower 1,443,000                 

งบด าเนินงาน 1,443,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,443,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 443,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 124,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และตกแต่ง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 16,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 16,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 498,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 498,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 126,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 23,000                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 11,088,200                

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่าในพื้นทีจ่งัหวดัแพร่ 5,795,000                 

งบด าเนินงาน 5,795,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,795,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,305,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และตกแต่ง 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาราษฎรลาดตระเวนเฝ้าระวงั ป้องกนั และ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาฉีดพ่นละอองน า้ในอากาศ 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาราษฎรท าแนวกนัไฟ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาราษฎรท าฝายชะลอน า้ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปฏบิตัิการควบคุมไฟป่า 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 70,000                        

เพาะช ากลา้ไมเ้พือ่สนบัสนุนการปลูกป่าเศรษฐกจิโดยชมุชนมส่ีวนร่วมจงัหวดัแพร่ 3,200,000                 
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งบด าเนินงาน 3,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเพาะช ากลา้ไม ้ 0 3,200,000                    

เสริมสรา้งและพฒันาประสทิธภิาพการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นทีจ่งัหวดั

แพร่ 2,093,200                 

งบด าเนินงาน 2,093,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,093,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 530,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืการปฏบิตัิงาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 593,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 593,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 610,000                      

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 8,832,300                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิแบบบูรณาการ 4,872,300                 

งบด าเนินงาน 4,872,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,872,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 945,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และตกแต่ง 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,772,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,772,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,070,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 40,000                        

รกัษาความม ัน่คงและความสงบเรียบรอ้ยแบบบูรณาการ 3,960,000                 
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งบด าเนินงาน 3,960,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 230,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และตกแต่ง 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,260,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,260,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 200,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 71,402,000                

เพิม่ศกัยภาพทางสายหลกั-สายรองเพือ่พฒันาเศรษฐกจิจงัหวดัแพร่ 9,308,000                 

งบลงทนุ 9,308,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,308,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,308,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 101 ตอนควบคุม 0403 

แยกบา้นฝ้าย อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 253+000 ถงึ สายทาง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 101 ตอนควบคุม 0401 

ตอนแม่สนิ - ปางเคาะ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 193+700 สายทาง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1125 ตอนนาปลากัง้ - วงัชิ้น

 อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 23+500 ถงึ 24+500 สายทาง 1 489,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1124 ตอนปางกุ่ม - วงัชิ้น 

อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 47+500 ถงึ 48+500 สายทาง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 11 ตอนปางเคาะ - ปางมะโอ

 อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 388+500 ถงึ 389+300 สายทาง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1023 ตอนแยกแม่แขม - วงั

ชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 64+400 ถงึ 65+400 สายทาง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1124 ตอนควบคุม 0200 

ตอนปางกุ่ม - วงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 47+000 ถงึ สายทาง 1 481,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1125 ตอนควบคุม 0100 

ตอนนาปลากัง้ - วงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 13+700 สายทาง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1023 ตอนควบคุม 0102 

แยกแม่แขม - วงัชิ้น อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 64+400 ถงึ สายทาง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 103 ตอนควบคุม 0100 

ตอนรอ้งกวาง - แม่ตีบ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร สายทาง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1154 ตอนควบคุม 0100 

ตอนสอง - แก่งเสอืเตน้ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 3+000 สายทาง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 101 ตอนควบคุม 0403 

แยกบา้นฝ้าย - รอ้งกวาง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 

272+000 ถงึ 273+000 สายทาง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1120 ตอนควบคุม 0101 

ตอนสอง - แม่เตน้ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 6+000 ถงึ สายทาง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1154 ตอนควบคุม 0100 

ตอนสอง - แก่งเสอืเตน้ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 5+000 สายทาง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 101 ตอนควบคุม 0404 

ตอนรอ้งกวาง - สวนป่า อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร สายทาง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1022 ตอนควบคุม 0100 

ตอนแพร่ - น า้กาย อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 3+500 ถงึ สายทาง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1023 ตอนควบคุม 0101 

ตอน แพร่ - แยกแม่เขม อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 12+000 สายทาง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1134 ตอนควบคุม 0100 

ตอนโจโก ้- รอ้งเขม้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร 3+500 สายทาง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวง หมายเลข 1216 ตอนควบคุม 0100 

ตอนหว้ยแกต๊ - บา้นสา้น อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ระหวา่งกโิลเมตร สายทาง 1 496,000                      

ก่อสรา้ง พฒันา ปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางการขนส่งผลผลติ

การเกษตร 49,178,200                

งบลงทนุ 49,178,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,178,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,769,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยกทล.101

 – บา้นหนองหา้ ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ระยะทาง สายทาง 1 6,100,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทางคลองชลประทาน

ซอย 16 ถงึคลองชลประทาน ซอย 17 หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ยม อ าเภอเมอืงแพร่

 จงัหวดัแพร่ ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร สายทาง 1 2,070,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายตัง้แต่หมู่ที่ 1 ต าบล

แม่ยางตาล เชือ่มต่อหมู่ที่ 5 ต าบลแม่ยางฮ่อ อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 

ระยะทาง 0.510 กโิลเมตร สายทาง 1 1,149,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายป่าไผ-่ปางไฮ-วงัแฟน ต าบลแม่

พงุ อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ ระยะทาง 1.010 กโิลเมตร สายทาง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เลยีบล าน า้ยม หมู่ที่ 3 

ต าบลสบสาย อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ระยะทาง 0.420 กโิลเมตร สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

คลองชลประทาน ซอย 37 ฝัง่ขวา หมู่ที่ 1 ต าบลแม่จ ัว๊ะ อ าเภอเด่นชยั 

จงัหวดัแพร่ ระยะทาง 2.685 กโิลเมตร สายทาง 1 8,123,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นต าหนกัธรรม 

หมู่ที่ 4 ถงึบา้นสะเลยีมเหนือ หมู่ที่ 7 ต าบลต าหนกัธรรม อ าเภอหนองม่วง

ไข ่จงัหวดัแพร่ ระยะทาง 6.800 กโิลเมตร สายทาง 1 3,047,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพฒันาปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคม ทางหลวง

หมายเลข 1218 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1134 (บา้นเวยีง)-พระธาตุปูแจ

 ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ระยะทาง 0.265 กโิลเมตร สายทาง 1 6,380,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,409,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางลาดยางถนนเขา้อ่างเกบ็น า้หว้ยผาค าอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ 11 ต าบลป่าแมต อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 

ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 

ถนนเขา้อ่างเกบ็น า้แม่สอง ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ระยะทาง สายทาง 1 12,250,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสริมผวิถนนดว้ยแอสฟลัติกคอนกรีต สายวดั

พระธาตุแหลมลี ่หมู่ที่ 7 ต าบลปากกาง อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ระยะทาง สายทาง 1 2,659,000                    
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ส่งเสริมพฒันาการคา้การลงทนุ Logistic เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการแขง่ขนัของ

ผูป้ระกอบการจงัหวดัแพร่ เชื่อมโยงภูมภิาค 6,344,000                 

งบด าเนินงาน 6,344,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,344,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,240,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 0 6,240,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 57,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 57,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 15,000                        

สรา้งนกัออกแบบรุ่นใหมสู่่การพฒันาผลติภณัฑผ์า้พื้นเมอืงแพร่ครบวงจรเพือ่กา้วสู่

ตลาดสากล (Young Design) 1,863,800                 

งบด าเนินงาน 1,863,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,863,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 22,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,576,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรม 0 1,176,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 15,000                        

ตลาดประชารฐัของดจีงัหวดัแพร่ 1,008,000                 

งบด าเนินงาน 1,008,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,008,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 258,000                      

เพิม่ผลติภาพผลติภณัฑไ์มส้กัจงัหวดัแพร่ 3,700,000                 

งบด าเนินงาน 3,700,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,365,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และตกแต่ง 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 200,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยทอดความรู ้ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและพมิพเ์อกสารสรุปผลงาน 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 47,234,500                

ฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้และอทุกภยั 3,820,000                 

งบลงทนุ 3,820,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,820,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,820,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแกม้ลงิอ่างหว้ยยงังา (ฝัง่ขวา) บา้นถิน่ หมู่ที่ 2 

ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 1,857,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยกาซอ้ บา้นถิน่ หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นถิน่ อ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,230 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,963,000                    

พฒันาปรบัปรุงแหลง่น า้ขนาดเลก็เพือ่การอปุโภค บริโภค และเพิม่ศกัยภาพการผลติ

ดา้นการเกษตรของจงัหวดัแพร่ 21,522,200                

งบลงทนุ 21,522,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,522,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,555,200                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้บา้นดง หมู่ที่ 2 ต าบลสวนเขือ่น อ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 30,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ แบบ มข.2527 

พรอ้มก่อสรา้งล  าเหมอืงส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็รูปตวัยู หมู่ที่ 11 ต าบล

สรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,190,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ แบบ มข.2527 

พรอ้มก่อสรา้งล  าเหมอืงส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็รูปตวัยู หมู่ที่ 1 ต าบล

สรอย อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 827,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดล าเหมอืงคอนกรีตเสริมเหลก็ล  าเหมอืงกลาง 

ต าบลหวัเมอืง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 6,505,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 และหมู่

ที่ 10 ต าบลน า้ช า อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 5,524,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็เพือ่การเกษตร

บริเวณล าเหมอืงทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 5 ต าบลเวยีงทอง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 952,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดล าเหมอืงพรอ้มวางท่อระบายน า้ หมู่ที่ 2 

ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 759,000                      

รายการระดบัที1่: วางท่อเมนจ่ายน า้เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต าบลไทรยอ้ย 

อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 3,728,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 967,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้หว้ยน า้ขุน่ หมู่ที่ 7 ต าบลแม่จ ัว๊ะ 

อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 967,000                      

ส่งเสริมและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัแพร่ 12,202,300                

งบด าเนินงาน 2,302,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,302,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 71,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,280,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และตกแต่ง 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 340,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 340,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 330,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสริมผวิทางลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตสาย พร.

6040 บา้นน า้พสูุง-บา้นแม่แรม ต าบลหว้ยโรง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 

ระยะทาง 4.350 กโิลเมตร สายทอง 1 9,900,000                    

ส่งเสริมสนิคา้เกษตรใหม้คีวามปลอดภยัและไดม้าตรฐาน 5,890,000                 

งบด าเนินงาน 5,890,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,890,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,130,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 260,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และตกแต่ง 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 280,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 230,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจประเมนิแปลงเบื้องตน้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าพกิดั 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาบรรจภุณัฑ์ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสรุปผล วเิคราะห ์ประเมนิผล 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 280,000                      
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 910,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 530,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,480,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 60,000                        

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเน้ือคุณภาพดจีงัหวดัแพร่ 3,800,000                 

งบด าเนินงาน 3,800,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,120,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และตกแต่ง 0 11,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏบิตัิงาน 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 10,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 49,301,000                

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วจงัหวดัแพร่ 37,736,000                

งบด าเนินงาน 2,855,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,855,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,680,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 120,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01540000 จงัหวดัแพร่

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

งบลงทนุ 29,881,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,881,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 22,439,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันพ์รอ้มสิง่อ  านวยความสะดวกวดัจอม

สวรรคเ์พือ่ใหบ้ริการนกัท่องเที่ยว ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 12,240,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันก์ าแพงเมอืงแพร่ ต าบลในเวยีง อ าเภอ

เมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 6,849,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาขว่งวฒันธรรมเมอืงแพร่เพือ่การ

ท่องเที่ยว ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถพรอ้มปรบัปรุงอาคารแสดงสนิคา้

พรอ้มสิง่อ  านวยความสะดวกส าหรบันกัท่องเที่ยว ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,442,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ป้ายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวในจงัหวดัแพร่ แห่ง 1 3,532,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่ท่องเที่ยวลลิติพระลอ ต าบลบา้น

กลาง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 3,910,000                    

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาออกแบบและปรบัปรุงภูมทิศันถ์นนเลยีบ 1 5,000,000                    

พฒันาการทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์เอกลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถิน่ 11,565,000                

งบด าเนินงาน 1,565,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,565,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 26,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,464,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และตกแต่ง 0 64,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 255,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวาดภาพและติดต ัง้ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 75,000                        

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งวหิารจ าลองวดัเวยีงตา้ ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง 

จงัหวดัแพร่ แห่ง 1 10,000,000                   


