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รวมทัง้สิ้น 4,958,246,154            

จงัหวดัพะเยา 4,958,246,154            

ส านักนายกรฐัมนตรี 384,800                   

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                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 29 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

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

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 1,000,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 1,000,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 1,000,000                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 1,000,000                 

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการสุดยอดเสน้ทางท่องเที่ยว

เชงิผจญภยัในเขตพฒันาการท่องเที่ยวอารยธรรมลา้นนา (The Ultimate 

Lanna Adventure) ปี 2 (ประชาสมัพนัธสุ์ดยอดเสน้ทาง) จงัหวดัพะเยา รายการ 0 1,000,000                    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 1,548,800                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,529,800                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

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

01560000 จงัหวดัพะเยา



2 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 19,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 19,000                     

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 19,000                     

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 19,000                     

งบลงทนุ 19,000                     

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูง

จงัหวดัพะเยา    ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 19,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 793,801,000               

กรมชลประทาน 710,691,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 113,180,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 6,480,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 6,480,000                 

งบลงทนุ 6,480,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,480,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 995,000                      

รายการระดบัที1่: งานถงัพกัน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยสรอ้ยศรี ต าบลจนุ อ าเภอจนุ

 จงัหวดัพะเยา รายการ 0 995,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,485,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้ บา้นขนุน า้ตม้ โครงการหลวงปางค่า 

ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา รายการ 0 985,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายป้อมต ารวจ อ่างเกบ็น า้หว้ยม่วง

(หว้ยแฮ่) ต าบลบา้นตุ่น อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายทุ่งขาม กม. 0+800 ถงึ กม. 

1+600 อ่างเกบ็น า้หว้ยไฟ ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายฝายตน้ไฮ อ่างเกบ็น า้หว้ยไฟ 

ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 2L-LMC - 4L-LMC อ่างเกบ็

น า้หว้ยสา ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายวงัเตากลาง อ่างเกบ็น า้ร่องสา้น 

ต าบลใหม่ร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายทุ่งกลาง อ่างเกบ็น า้หว้ยไฟ 

ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายทุ่งเหลายาว อ่างเกบ็น า้หว้ยยดั 

ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา รายการ 0 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในจงัหวดัพะเยา ต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอก

ค าใต ้จงัหวดัพะเยา รายการ 0 900,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 106,700,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 106,700,000              

งบลงทนุ 106,700,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,700,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 106,700,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลอง RMC อ่างเกบ็น า้แม่ปืม โครงการ

ชลประทานพะเยา ต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ระยะทาง 2.000 รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง 16L-RMC ต าบลป่าแฝก 

อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ระยะทาง 1.129 กม. รายการ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง 17L-RMC ต าบลป่าแฝก 

อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ระยะทาง 3.385 กม. รายการ 0 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง 17La-RMC ต าบลป่าแฝก 

อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ระยะทาง 4.296 กม. รายการ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง 18L-RMC ต าบลเจริญราษฎร์

 อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ระยะทาง 2.785 กม. รายการ 0 15,800,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง 19L-RMC  ต าบลเจริญราษฎร์

 อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ระยะทาง 2.487 กม. รายการ 0 14,200,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง 20L-RMC ต าบลเจริญราษฎร์

 อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ระยะทาง 1.492 กม. รายการ 0 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง 21L-RMC ต าบลศรีถอ้ย 

อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ระยะทาง 1.600 กม. รายการ 0 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง 22L-RMC ต าบลศรีถอ้ย 

อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ระยะทาง 1.806 กม. รายการ 0 10,400,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 592,534,500              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 47,234,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 47,234,000                

งบลงทนุ 47,234,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,234,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 37,734,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายน า้บา้นนาเจริญพรอ้มอาคารประกอบ

 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา รายการ 0 20,284,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 17,450,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ปลายคลอง 19L-RMC ช่วง กม. 

1+910  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลเจริญราษฎร ์อ าเภอ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดา้นทา้ยคลองซอย 20L-RMC ช่วง กม.

1+500 ถงึ กม. 1+910  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลศรี

ถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา รายการ 1 988,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.37+950 ถงึ 

กม. 49+100  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแม่ลาว ต าบลป่าแฝก อ าเภอ

แม่ใจ จงัหวดัพะเยา รายการ 1 1,482,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานพะเยา ต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ อ่างเกบ็น า้แม่ใจ  โครงการ

ชลประทานพะเยา ต าบลเจริญราษฎร ์อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา รายการ 1 850,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบสูบน า้ดว้ยพลงัน า้อ่างเกบ็น า้แม่ปืม  

โครงการชลประทานพะเยา ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา รายการ 1 480,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1L-LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยซา้ย

  โครงการชลประทานพะเยา ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียง ป้องกนัการดกัเซาะตอม่อสะพานน า้ 

สาย LMC และ RMC  โครงการชลประทานพะเยา ต าบลจนุ อ าเภอจนุ รายการ 1 995,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายทุ่งขาม อ่างเกบ็น า้หว้ยไฟ  

โครงการชลประทานพะเยา ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายดงกู่และสายหว้ยเตย๋ อ่างเกบ็

น า้แม่สุก  โครงการชลประทานพะเยา ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า.สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเชยีง

คาน  โครงการชลประทานพะเยา ต าบลเชยีงบาน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 5R-RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยสา  

โครงการชลประทานพะเยา ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดรบัน า้หนา้อาคารทางระบายน า้

ลน้ อ่างเกบ็น า้น า้จนุ  โครงการชลประทานพะเยา ต าบลจนุ อ าเภอจนุ รายการ 1 985,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายทุ่งลาว อ่างเกบ็น า้หว้ยบง  

โครงการชลประทานพะเยา ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายเหมอืงหลวงบา้นเหลา่ อ่างเกบ็

น า้หว้ยตุ่น  โครงการชลประทานพะเยา ต าบลบา้นตุ่น อ าเภอเมอืงพะเยา รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพ ปตร.นาเจริญ  โครงการ

ชลประทานพะเยา ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย 1L-1RMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยเคียน  โครงการชลประทานพะเยา ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายฝายวงัเตา อ่างเกบ็น า้ร่องสา้น 

 โครงการชลประทานพะเยา ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ทา้ยท่อส่งน า้ สาย RMC อ่างเกบ็

น า้แม่ปืม  โครงการชลประทานพะเยา ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่ใจ รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย 1R-1LMC อ่าง

เกบ็น า้แม่ก าลงั  โครงการชลประทานพะเยา ต าบลขนุควร อ าเภอปง รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้รางริน ฝายปางถ า้ 2  โครงการ

ชลประทานพะเยา ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ สาย 1R-RMC กม.12+990 ถงึ 

กม.13+440 อ่างเกบ็น า้แม่ปืม  โครงการชลประทานพะเยา ต าบลบา้น

เหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้สาย LMC ฝายน า้สาวลูกที่ 2  

โครงการชลประทานพะเยา ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายดงชาวบา้น อ่างเกบ็น า้หว้ยซา้ย

  โครงการชลประทานพะเยา ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา รายการ 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงโครงการ 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อลอดคลองส่งน า้ RMC กม. 48+660 พรอ้ม

ระบบระบายน า้ลงหนองเลง็ทราย ระยะที่ 1ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ รายการ 0 9,500,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 132,000,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 52,000,000                

งบลงทนุ 52,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 52,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 17,000,000                   
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รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยแป้นพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลสระ อ าเภอเชยีง

ม่วน จงัหวดัพะเยา รายการ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้คลองแปดแสน

 - งานมูลนิธชิยัพฒันา ต าบลหงสห์นิ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา รายการ 0 35,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิและระบบส่งน า้หว้ยผาหนีบ ต าบลสนัโคง้ อ าเภอ

ดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิฝายร่องไผ่พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลหว้ยแกว้ 

อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา รายการ 0 30,000,000                   

โครงการอ่างเกบ็น า้น า้ป้ีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัพะเยา 413,300,500              

ก่อสรา้งโครงการอ่างเกบ็น า้น า้ป้ีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัพะเยา 413,300,500              

งบลงทนุ 413,300,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 413,300,500                 

ค่าที่ดนิ 77,074,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจดัหาที่ดนิจดัซื้อที่ดนิ 1 1,990,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง 1 2,787,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 0 72,296,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 236,250,400                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นหวังานและอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 0 236,250,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 233,750,400                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 11,976,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษาควบคุมงาน 0 11,976,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 88,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณหวังาน 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่างานก่อสรา้งอาคารชลประทาน 0 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตัิการเพือ่แกไ้ขและพฒันา 0 38,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,976,500                 

การจดัการน า้ชลประทาน 4,976,500                 

การจดัการงานชลประทาน 4,976,500                 

งบลงทนุ 4,976,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,976,500                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 768,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 768,500                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทานพะเยา

 ต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา รายการ 0 768,500                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 4,208,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 4,208,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการ

ชลประทานพะเยา ต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา รายการ 0 3,742,000                    
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รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการ

ชลประทานพะเยา ต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา รายการ 0 466,000                      

กรมประมง 11,644,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,653,600                

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 10,653,600                

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 10,653,600                

งบลงทนุ 10,653,600                

ครุภณัฑ์ 104,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 104,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 73,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 30,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,549,200                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,549,200                   

รายการระดบัที1่: ก าจดัวชัพชืกวา๊นพะเยา ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา ตนั 85000 2,465,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกดว้ยเครื่องจกัร กวา๊นพะเยา ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ลูกบาศกเ์มตร 58000 2,088,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกดว้ยเรือขดุ กวา๊นพะเยา ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ลูกบาศกเ์มตร 195000 5,996,200                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 991,000                   

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 991,000                   

สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110  กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา คนั 1 991,000                      

กรมปศุสตัว ์ 903,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 903,900                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 903,900                   

พฒันาอาหารสตัว ์ 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 าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 55,900                     

งบลงทนุ 55,900                     

ครุภณัฑ์ 55,900                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 55,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

กรมพฒันาทีด่นิ 66,468,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 440,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 440,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 440,000                   

งบลงทนุ 440,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 440,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 440,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัพะเยา ไร่ 560 440,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 23,905,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 23,905,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 21,100,000                

งบลงทนุ 21,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,100,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัพะเยา ไร่ 700 3,801,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัพะเยา กลา้ 4500000 7,425,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัพะเยา กลา้ 1200000 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 5600 3,200,000                    

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

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัพะเยา ไร่ 400 1,600,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 2,805,000                 

งบลงทนุ 2,805,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,805,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,805,000                    

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัพะเยา ไร่ 150 255,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบการจดัการที่ดนิบนพื้นที่สูง (พื้นที่โลง่เตียน) ไร่ 500 2,550,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,593,500                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,593,500                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,593,500                 

งบลงทนุ 1,593,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,593,500                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 66,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางและซอ่มแซมเสน้ทางล าเลยีง จงัหวดัพะเยา กม. 2 66,000                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและซอ่มแซมระบบอนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดั ไร่ 140 70,000                        

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และระบายน า้ จงัหวดัพะเยา กม. 1 100,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,357,500                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัพะเยา ไร่ 250 1,357,500                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 40,530,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 7,120,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 7,120,000                 

งบลงทนุ 7,120,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,120,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,120,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นตุ่น อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 37 658,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัโคง้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นปิน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าซาง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงบาน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา บ่อ 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา บ่อ 27 480,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสนัป่าม่วง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหยว่น อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งผาสุข อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา บ่อ 36 640,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเจริญราษฎร ์อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา บ่อ 36 640,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่องิ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา บ่อ 4 71,200                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 33,410,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 33,410,000                

งบลงทนุ 33,410,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,410,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 33,410,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ บา้นสนัป่าสกั หมู่ 6 ต าบลแม่นาเรือ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 7,607,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นแม่กาหลวง หมู่ 3 ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ่างเกบ็น า้ บา้นหว้ยเคียน หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 9,997,000                    

รายการระดบัที1่: คลองดาดคอนกรีตและคลองส่งน า้ คสล. บา้นแวน หมู่ 5

 ต าบลเชยีงบาน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 8,306,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,110,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,110,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,110,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,110,000                 

งบลงทนุ 1,110,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,110,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 624,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานเกษตรอ าเภอดอก

ค าใต ้ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 624,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 486,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอจนุ ต าบลหว้ย

ขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 486,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,046,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,239,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1,239,000                 

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 1,239,000                 

งบอดุหนุน 1,239,000                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,239,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรจนุ จ ากดั ต าบลจนุ อ าเภอ

จนุ จงัหวดัพะเยา ในการจดัหารถโฟลค์ลฟิท ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 ตนั คนั 1 644,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคขนุดอกค าใต ้จ ากดั ต าบลบา้นถ า้ 

อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ในการจดัหารถหอ้งเยน็ 4 ลอ้ คนั 1 595,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 720,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 720,000                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 720,000                   

งบอดุหนุน 720,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 420,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนก่อสรา้งอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 420,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 87,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 87,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 87,000                     

งบลงทนุ 87,000                     

ครุภณัฑ์ 87,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 87,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพะเยา ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพะเยา ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพะเยา ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 3 27,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 937,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 937,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 937,000                   

บริหารจดัการ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพะเยา 

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา คนั 1 814,000                      

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพะเยา  ต าบล

บา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัพะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพะเยา  ต าบล

บา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัพะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนาคม 864,303,500               

กรมการขนส่งทางบก 6,686,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,316,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 5,316,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 800,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 800,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอปง ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอภูซาง ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 4,516,000                 

งบลงทนุ 4,516,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,516,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,516,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัพะเยา สาขาอ าเภอภูซาง

 ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 3,016,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,500,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

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 านกังานขนส่งจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้น

ตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 288,646,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 74,000,000                

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน จ.พะเยา กม. 4.13 25,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 49,000,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 49,000,000                

งบลงทนุ 49,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 49,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน บา้นใหม่ - น า้แวน จ. แห่ง 1 49,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 189,146,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 151,590,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 150,390,000              

งบลงทนุ 150,390,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,390,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 150,390,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงพะเยา กม. 687 47,490,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต า๋ - บา้นใหม่ จ.พะเยา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1345 ตอน ทุ่งบานเยน็ - ผาแดงบน แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปวัดอย - สบิสองพฒันา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน ตอน 2 แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน ตอน 3 แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน พะเยา - ปากบอก จ.พะเยา แห่ง 1 12,300,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน ตอน 1 แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บา้นหยว่น จ.พะเยา แห่ง 1 11,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,200,000                    

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

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

แม่ใจ (ขาเขา้) จ.พะเยา แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 37,556,900                
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 17,188,000                

งบลงทนุ 17,188,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,188,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,188,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน ตอน

 1 จ. พะเยา แห่ง 1 2,272,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน ตอน

 2 จ. พะเยา แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน ตอน

 7 จ. พะเยา แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน น า้แวน - สะแลง่ ตอน

 1 จ. พะเยา แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน บา้นใหม่ - น า้แวน จ. แห่ง 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน ป่าเลา - เชยีงม่วน 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บา้นหยว่น 

ตอน 1 จ. พะเยา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1179ตอน ฝายกวาง - ดอนเงนิ 

และสายทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง - หว้ยกอก จ. พะเยา แห่ง 2 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง - หว้ยกอก จ. แห่ง 1 1,900,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 18,369,900                

งบลงทนุ 18,369,900                

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,120,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและลานซกั

ลา้ง ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. จ.พะเยา หลงั 1 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสถานีต ารวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.5 บก.

ทล. จ.พะเยา หลงั 1 10,800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาอากาศวทิยพุรอ้มอปุกรณ์รบั - ส่ง ประจ าสถานี 

ขนาด 18 น้ิว ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. จ.พะเยา เสา 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาอากาศวทิยพุรอ้มอปุกรณ์รบั - ส่ง ประจ าสถานี 

ขนาด 12 น้ิว ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. จ.พะเยา เสา 1 370,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 1,999,000                 

งบลงทนุ 1,999,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,999,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชยั 

ตอน 1 จ. พะเยา แห่ง 1 1,999,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 25,500,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 21,150,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 21,150,000                

งบลงทนุ 21,150,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,150,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,150,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต า๋ - บา้นใหม่ - 

น า้แวน จ. พะเยา แห่ง 4 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปง - ปวัดอย, สาย

ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน ป่าเลา - เชยีงม่วน และสายทางหลวง

หมายเลข 1188 ตอน ปง - หว้ยกอก จ. พะเยา แห่ง 4 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขนุหว้ยไคร ้

และสายทางหลวงหมายเลข 1210 ตอน สบสา - กอ๊หลวง จ. พะเยา แห่ง 4 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1126 ตอน บา้นวงั - หว้ยงิ้ว และ

สายทางหลวงหมายเลข 1292 ตอน หว้ยขา้วก า่ - น า้จนุ จ. พะเยา แห่ง 4 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บา้นหยว่น 

ตอน 1 จ. พะเยา แห่ง 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บา้นหยว่น 

และสายทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน บา้นใหม่ - น า้แวน จ. พะเยา แห่ง 7 3,599,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1179 ตอน ฝายกวาง - ดอนเงนิ แห่ง 4 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1186 ตอน น า้แวน - ทุ่งหลม่ จ. แห่ง 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต า๋ - แม่ใจ จ. แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 120 ตอน พะเยา - ปากบอก ตอน

 1 จ. พะเยา แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 120 ตอน พะเยา - ปากบอก ตอน

 2 จ. พะเยา แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน พะเยา - สนัตน้แหน 

ตอน 1 จ. พะเยา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน พะเยา - สนัตน้แหน 

ตอน 3 จ. พะเยา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน พะเยา - สนัตน้แหน 

ตอน 4 จ. พะเยา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน พะเยา - สนัตน้แหน 

ตอน 5 จ. พะเยา แห่ง 1 385,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน ดอกค าใต ้- บา้นปิน 

และสายทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บา้นปิน - เชยีงม่วน จ. พะเยา แห่ง 4 1,750,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงพะเยา 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 568,969,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 226,695,000              

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 46,130,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 46,130,000                

งบลงทนุ 46,130,000                



16 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,130,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 46,130,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หว้ยบง อ.เมอืง จ.พะเยา กม. 1.25 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1 - บ.แม่เยน็ อ.แม่ใจ จ.พะเยา กม. 1.21 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1188 - สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชด าริบา้นสนัติสุข อ.ปง จ.พะเยา กม. 1.5 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1021 - บ.จ าบอน อ.เชยีงค า จ.พะเยา กม. 1.02 8,850,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1292 - บ.หนองบวัเงนิ อ.เชยีงค า จ. กม. 1 8,780,000                    

โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 107,565,000              

ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 47,565,000                

งบลงทนุ 47,565,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,565,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 42,768,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย จ1 และ จ2 ผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยา และสาย ค

 ผงัเมอืงรวมชมุชนมหาวทิยาลยัพะเยา และถนนส่วนต่อเชือ่มทางเลีย่งเมอืง กม. 8.899 42,768,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 4,797,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย จ1 และ จ2 

ผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยา และสาย ค ผงัเมอืงรวมชมุชนมหาวทิยาลยัพะเยา 

และถนนส่วนต่อเชือ่มทางเลีย่งเมอืง จ.พะเยา 0 4,797,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าที่ดนิ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิถนนสาย จ1 และ จ2 ผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยา และสาย ค ผงัเมอืงรวม

ชมุชนมหาวทิยาลยัพะเยา และถนนส่วนต่อเชือ่มทางเลีย่งเมอืง จ.พะเยา ไร่ 221 60,000,000                   

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 45,500,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 45,500,000                

งบลงทนุ 45,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 45,500,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พย.4002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1202 - บา้นกองแล อ.ภูกามยาว จ.พะเยา แห่ง 2 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พย.4015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1021 - บา้นปาง อ.เมอืง, ดอกค าใต ้จ.พะเยา แห่ง 1 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พย.4025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1021 - บา้นใหม่ อ.เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 17,000,000                   

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 27,500,000                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 27,500,000                

งบลงทนุ 27,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 27,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พย.1014 แยก

ทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นแม่เยน็ อ.แม่ใจ จ.พะเยา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พย.1019 แยก

ทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหว้ยบง อ.เมอืง จ.พะเยา แห่ง 1 9,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พย.4010 แยก

ทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นม่วงชมุ อ.ภูซาง จ.พะเยา แห่ง 1 9,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 48,770,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุภ์าคเหนือ 48,770,000                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและกลุ่มชาตพินัธุ์ 48,770,000                

งบลงทนุ 48,770,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,770,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 32,450,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายบา้นฮวก - กิ่วหก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ. กม. 2.198 32,450,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 11,600,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 

1021 - บา้นน า้จนุ อ.จนุ จ.พะเยา กม. 2 11,600,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,720,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1021 - บา้นจ าบอน อ.เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 4,720,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 226,685,900              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 19,000,800                

พฒันาสะพานขนาดกลาง 5,472,000                 

งบลงทนุ 5,472,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,472,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,472,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้โสก อ.จนุ จ.พะเยา ม. 20 5,472,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 13,528,800                

งบลงทนุ 13,528,800                

ครุภณัฑ์ 528,800                      

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) แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 458,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะเกบ็ตวัอยา่งผวิจราจรคอนกรีตและแอสฟลัต์

คอนกรีตแบบไฟฟ้าพรอ้มเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทพะเยา เครื่อง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทพะเยา เครื่อง 1 138,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังาน แขวงทางหลวงชนบทพะเยา แห่ง 1 13,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 167,048,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 167,048,000              

งบลงทนุ 167,048,000              

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 165,760,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 165,760,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 

1292 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.จนุ, เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 

1021 - บา้นดอยอสิาน อ.ภูซาง, เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พย.015 สะพานพระธรรมมกิราช ต.สนัมะค่า - 

หว้ยลาน อ.ดอกค าใต ้- ป่าแดด จ.พะเยา แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พย.015 สะพานพระธรรมมกิราช ต.สนัมะค่า - 

หว้ยลาน อ.ดอกค าใต ้- ป่าแดด จ.พะเยา แห่ง 1 8,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พย.016 สะพานร่วมใจ ต.ขนุควร อ.ปง จ.พะเยา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พย.022 สะพานขา้มคลองธรรมชาติ ต.เชยีงบาน

 อ.เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พย.022 สะพานขา้มคลองธรรมชาติ ต.เชยีงบาน

 อ.เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 8,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นทุ่งกาไชย อ.เมอืง จ.พะเยา แห่ง 1 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

1126 - บา้นทุ่งตน้ศรี อ.ป่าแดด, ดอกค าใต ้จ.พะเยา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 

1188 - สถานีพฒันาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบา้นสนัติสุข อ.ปง จ. แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 

1091 - บา้นดอนแกว้ อ.ปง จ.พะเยา แห่ง 1 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 

1021 - บา้นน า้จนุ อ.จนุ จ.พะเยา แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 

1021 - บา้นใหม่ อ.เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 

1148 - โครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด าริบา้นหนองหา้ อ.เชยีงค า แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.6040 สายทางขึ้นปางปูเลาะ - บา้น

ผาแดง อ.แม่ใจ จ.พะเยา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 

1202 - บา้นป่าแดง อ.เมอืง จ.พะเยา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

1251 - บา้นบุญเรือง อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้น

ใหม่ อ.เชยีงค า จ.พะเยา กม. 2.3 14,600,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทพะเยา กม. 371 18,960,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 40,637,100                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 39,590,200                

งบลงทนุ 39,590,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,590,200                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 39,590,200                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้น

ปาง อ.เมอืง, ดอกค าใต ้จ.พะเยา แห่ง 1 14,500,000                   
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1021 - บา้นจ าบอน อ.เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1188 - สถานีพฒันาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบา้น

สนัติสุข อ.ปง จ.พะเยา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1292 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.จนุ, เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1202 - บา้นกองแล อ.ภูกามยาว จ.พะเยา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1148 - ภูลงักา อ.ปง จ.พะเยา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1148 - โครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด าริบา้น

หนองหา้ อ.เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1148 - โครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด าริบา้น

หนองหา้ อ.เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1188 - สถานีพฒันาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบา้น

สนัติสุข อ.ปง จ.พะเยา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1292 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.จนุ, เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.1019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นหว้ยบง อ.เมอืง จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1188 - สถานีพฒันาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบา้น

สนัติสุข อ.ปง จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.4026 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1202 - บา้นป่าแดง อ.เมอืง จ.พะเยา แห่ง 1 1,986,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พย.3034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 120 - มหาวทิยาลยัพะเยา (ประตู 2) อ.เมอืง จ.พะเยา แห่ง 1 9,930,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 2,074,200                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทพะเยา แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 66,819,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,600,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,600,000                 

งบลงทนุ 7,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,600,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พย.

4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1202 - บา้นกองแล อ.ภูกามยาว จ.พะเยา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พย.

4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นปาง อ.เมอืง, ดอกค าใต ้จ.พะเยา แห่ง 1 2,500,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พย.

4029 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - โครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ตาม

พระราชด าริบา้นหนองหา้ อ.เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 3,600,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 41,219,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 41,219,000                

งบลงทนุ 41,219,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,219,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 41,219,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

1014 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นแม่เยน็ อ.แม่ใจ จ.พะเยา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

1019 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นหว้ยบง อ.เมอืง จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1202 - บา้นกองแล อ.ภูกามยาว จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1193 - บา้นสนัป่าม่วง อ.เมอืง จ.พะเยา แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นปางป้อม อ.จนุ จ.พะเยา แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นจ าไก่ อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นม่วงชมุ อ.ภูซาง จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1188 - บา้นดอนไชย อ.ปง จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นจ าบอน อ.เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1251 - บา้นป่าซาง อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นปาง อ.เมอืง, ดอกค าใต ้จ.พะเยา แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1251 - บา้นบุญเรือง อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา แห่ง 1 1,719,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - ภูลงักา อ.ปง จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 - บา้นดอนแกว้ อ.ปง จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นน า้จนุ อ.จนุ จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1126 - บา้นทุ่งตน้ศรี อ.ป่าแดด, ดอกค าใต ้ แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นใหม่ อ.เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1202 - บา้นป่าแดง อ.เมอืง จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1126 - บา้นปางมดแดง อ.จนุ, เชยีงค า จ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บา้นดอยอสิาน อ.ภูซาง, เชยีงค า จ. แห่ง 1 1,800,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4032 แยกทางหลวงหมายเลข 1093 - บา้นแกใหม่ อ.ภูซาง จ.พะเยา แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

4033 แยกทางหลวงหมายเลข 1292 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.จนุ, เชยีงค า จ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พย.

5009 แยกทางหลวงชนบท พย.4022 - บา้นป่าคาใหม่ อ.ปง จ.พะเยา แห่ง 1 1,600,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 9,000,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย พย.4033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1292 - บา้นหนองบวัเงนิ อ.จนุ, เชยีงค า จ.พะเยา แห่ง 1 9,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 9,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พย.1019 แยกทางหลวง

หมายเลข 1 - บา้นหว้ยบง อ.เมอืง จ.พะเยา แห่ง 1 9,000,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 198,266,400               

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 าบลเวยีง 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา สถานี 1 7,250,000                    

กรมทรพัยากรน า้ 9,896,900                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,896,900                 

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 9,896,900                 

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 9,896,900                 

งบลงทนุ 9,896,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,896,900                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,896,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบกระจายน า้จากฝายน า้ลน้ท่าศาลา  บา้นแม่จ

วา้ใต ้หมู่ที่ 7  ต าบลแม่สุก  อ าเภอแม่ใจ  จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 9,896,900                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 32,859,600                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 32,859,600                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 8,296,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 1,415,000                 

งบลงทนุ 1,415,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,415,000                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นขนุก าลงั หมู่ที่ 4  

ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 6,881,000                 

งบลงทนุ 6,881,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,881,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,881,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นป่าตึง หมู่ที่ 6 

ต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นทุ่งติ้ว หมู่ที่ 6 

ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นฮวก หมู่ที่ 3 ต าบล

ภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นถ า้ผาลาด หมู่ที่ 8 

ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นปางมดแดง หมู่ที่ 9

 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนชมุชนบา้นดอนไชย หมู่ที่

 4 ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นสบขาม หมู่ที่ 8 

ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 9,407,800                 

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 9,407,800                 

งบลงทนุ 9,407,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,407,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,407,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นงิ้วใต ้หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 4,703,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นงิ้วเหนือ หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นสาง อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 4,703,900                    

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 12,995,800                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,669,000                 

งบลงทนุ 1,669,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,669,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นตุม้ท่า  หมู่ที่ 5 ต าบลท่า

จ าปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นตุม้ไร่  หมู่ที่ 8 ต าบลท่า

จ าปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสนัป่างิ้วงาม  หมู่ที่ 8 

ต าบลแม่องิ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสนัตน้เปา  หมู่ที่ 11 

ต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสนัป่าตอง  หมู่ที่ 2 

ต าบลสนัโคง้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 11,326,800                

งบลงทนุ 11,326,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,326,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,326,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นใหม่ดอนเจริญ  หมู่ที่ 11 ต าบลสนั

โคง้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเชยีงคาน  หมู่ที่ 7 ต าบลเชยีงบาน 

อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทุ่งเยน็  หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ลาว แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดอนไชย  หมู่ที่ 6 ต าบลจนุ อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหว้ยขา้วก า่ใต ้ หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ย

ขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นธาตุขงิแกงลา่ง  หมู่ที่ 4 ต าบลพระ

ธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,160,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,160,000                 

งบลงทนุ 2,160,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,160,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสนัโคง้ หมู่ที่ 1 ต าบลสนัโคง้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งตน้ศรี หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเจนใต ้หมู่ที่ 16 ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตอ๋มดง หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเกษตรสุข (ส านกัปฏบิตัิธรรมวสุิทธมิรรค) หมู่ที่ 15 ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นร่วมจติร หมู่ที่ 9 ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแม่พริก (สนัป่าม่วง) หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกวา้นสนัติสุข หมู่ที่ 13 ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 81,324,100                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 212,200                   

โครงการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผล

โครงการหลวง 212,200                   จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่สนบัสนุนงานโครงการหลวงและพื้นทีข่ยายผลโครงการ

หลวง 212,200                   

งบลงทนุ 212,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 212,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 212,200                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 20000 58,000                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพะเยา กโิลเมตร 30 154,200                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 28,702,700                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 27,342,700                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 7,025,700                 

งบลงทนุ 7,025,700                 

ครุภณัฑ์ 112,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 22,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 90,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,913,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,913,700                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพะเยา กโิลเมตร 205 1,053,700                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัพะเยา ไร่ 1400 5,460,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัพะเยา กลา้ 80000 400,000                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 15,609,400                

งบลงทนุ 15,609,400                

ครุภณัฑ์ 2,838,400                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,838,400                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,771,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,771,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ เขต

หา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 5,903,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ เขต

รกัษาพนัธุส์ตัวป่์า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 6,867,600                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 4,707,600                 

งบลงทนุ 4,707,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,707,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,707,600                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพะเยา กโิลเมตร 340 1,747,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัพะเยา แห่ง 37 2,960,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 1,360,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 1,360,000                 

งบลงทนุ 1,360,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,360,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,360,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัพะเยา ระวาง 91 546,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัพะเยา กโิลเมตร 74 814,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 12,090,000                

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 12,090,000                

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 12,090,000                

งบลงทนุ 12,090,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,090,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,090,000                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัพะเยา ไร่ 3100 12,090,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 16,239,200                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 16,239,200                

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 16,239,200                

งบด าเนินงาน 407,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 407,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7 407,400                      

งบลงทนุ 14,731,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,731,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,731,800                   

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพะเยา กโิลเมตร 270 1,387,800                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัพะเยา ไร่ 1700 6,630,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัพะเยา ไร่ 800 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัพะเยา กลา้ 1360000 2,244,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัพะเยา กลา้ 160000 800,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัพะเยา กลา้ 300000 870,000                      

งบอดุหนุน 400,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัพะเยา หมู่บา้น 8 400,000                      

งบรายจ่ายอื่น 700,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัพะเยา หมู่บา้น 7 700,000                      



26 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 24,080,000                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 24,080,000                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 12,019,100                

งบลงทนุ 12,019,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,019,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,665,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ จงัหวดั หลงั 2 2,665,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,142,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 

หน่วยจดัการตน้น า้ดอยผาหม่น ทะเบยีนครุภณัฑ ์พย 320 จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารบา้นพกั 4 ครอบครวั หน่วย

จดัการตน้น า้ดอยผาหม่น ทะเบยีนครุภณัฑ ์พย 321 จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5 - 6 (สอง

ชัน้) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าดอยผาชา้ง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 135,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั เขต

รกัษาพนัธุส์ตัวป่์าดอยผาชา้ง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 139,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 หน่วย

พทิกัษป่์าหว้ยเฟือง เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าดอยผาชา้ง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 167,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,211,900                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพะเยา กโิลเมตร 961 4,939,500                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัพะเยา กโิลเมตร 53 272,400                      

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัพะเยา แห่ง 2 3,000,000                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 12,060,900                

งบลงทนุ 12,060,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,060,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,060,900                   

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 200000 580,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัพะเยา ไร่ 4712 4,806,300                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัพะเยา ไร่ 4040 1,979,600                    

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

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 1800 1,836,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัพะเยา ไร่ 2280 2,166,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 1200 588,000                      

กรมป่าไม ้ 66,935,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,084,700                 

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 1,084,700                 

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 1,084,700                 

งบลงทนุ 1,084,700                 

ครุภณัฑ์ 220,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยาชนิดพ่นหมอกแบบ 3 ถงั จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 220,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 864,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 864,700                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัพะเยา กลา้ 5000 38,000                        

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัพะเยา กโิลเมตร 6 30,800                        
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รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 1349 795,900                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 4,040,000                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 1,028,000                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 1,028,000                 

งบลงทนุ 1,028,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,028,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,028,000                    

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

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 3,012,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 1,028,000                 

งบลงทนุ 1,028,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,028,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,028,000                    

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

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,984,000                 

งบลงทนุ 812,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 812,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 812,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพะเยา กลา้ 280000 812,000                      

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,032,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัพะเยา หมู่บา้น 36 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัพะเยา หมู่บา้น 30 600,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 11,700,000                

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 11,700,000                

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 11,700,000                

งบลงทนุ 11,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,700,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,700,000                   

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัพะเยา ไร่ 3000 11,700,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 38,706,800                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 38,706,800                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 37,932,400                

งบด าเนินงาน 2,870,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,870,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 2,473,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 194,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 103,200                      

งบลงทนุ 33,811,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,811,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 33,811,800                   
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รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัพะเยา กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัพะเยา ไร่ 4000 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัพะเยา แห่ง 440 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัพะเยา ไร่ 2500 13,750,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัพะเยา กลา้ 1215030 2,004,800                    

งบอดุหนุน 1,250,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัพะเยา หมู่บา้น 5 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 20 1,000,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 774,400                   

งบด าเนินงาน 514,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 514,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 7,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 500,000                      

งบอดุหนุน 260,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 210,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 3 210,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,404,300                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 11,404,300                

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 11,404,300                

งบลงทนุ 11,404,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,404,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 811,200                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไม ้ขนาด 30 x 30 เมตร จงัหวดัพะเยา แห่ง 2 811,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,593,100                   

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัพะเยา กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัพะเยา กโิลเมตร 77 395,800                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัพะเยา ไร่ 537 263,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัพะเยา ไร่ 8686 8,859,700                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพะเยา กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัพะเยา ไร่ 20 19,000                        

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 848,000                   

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ขอ้มลูสถติิ 848,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 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 

ส านกังานสถติิจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา คนั 1 848,000                      

กระทรวงพลงังาน 157,200                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 143,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 143,000                   

บริหารจดัการแผนพลงังาน 143,000                   

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 143,000                   

งบลงทนุ 143,000                   

ครุภณัฑ์ 143,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 43,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 100 

น้ิว ส านกังานพลงังานจงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จอ 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 150 

น้ิว ส านกังานพลงังานจงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จอ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานพลงังานจงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา ตวั 1 14,000                        

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 14,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 14,200                     

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 14,200                     

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 14,200                     

งบลงทนุ 14,200                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,200                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 14,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้หว้ยแม่ผง  ต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั โครงการ 1 14,200                        

กระทรวงมหาดไทย 411,004,900               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 15,355,300                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 228,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 228,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 228,000                   

งบรายจ่ายอื่น 228,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 228,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 14,287,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 14,287,300                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 10,787,300                

งบลงทนุ 10,787,300                

ครุภณัฑ์ 3,787,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,787,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัพะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม

 อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 2,712,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

พะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,074,800                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัพะเยา

 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 7,000,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 36,200,800                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 7,515,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 7,515,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 7,515,800                 

งบลงทนุ 7,515,800                 

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน คนั 1 1,920,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.ปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 28,518,100                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 28,518,100                

การบริหารงานอ าเภอ 28,518,100                

งบลงทนุ 28,518,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,518,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,223,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่วา่การอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 16,223,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,070,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ที่วา่การอ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 258,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,187,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอดอกค าใต ้ แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง อ าเภอปง แห่ง 1 945,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอปง จงัหวดั แห่ง 1 816,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลาน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 174,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,229,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 636,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั แห่ง 1 1,426,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 354,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,223,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอจนุ จงัหวดั แห่ง 1 237,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้ที่วา่การอ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 416,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั แห่ง 1 1,474,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 181,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หลงัที่วา่การอ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 357,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 499,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั แห่ง 1 561,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 166,900                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 166,900                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 166,900                   

งบลงทนุ 166,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 166,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 166,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 5 สาขาจงัหวดัพะเยา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั แห่ง 1 166,900                      

กรมทีด่นิ 5,653,700                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,600,000                 

โครงการจดัท าแผนทีเ่พือ่รองรบัการบริหารจดัการขอ้มลูทีด่นิบนแผนทีม่าตราส่วน 

1:4,000 3,600,000                 

ยกระดบัการรงัวดัโดยวธิแีผนทีช่ ัน้หน่ึงดว้ยระบบดาวเทยีม 3,600,000                 
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งบลงทนุ 3,600,000                 

ครุภณัฑ์ 3,600,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีรบัสญัญาณดาวเทยีมถาวร ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา สถานี 1 3,600,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,053,700                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,053,700                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 867,700                   

งบลงทนุ 867,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 867,700                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 778,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลแม่ใจ 

อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 529,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลปง 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 71,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบล

เชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 177,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร  

 ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 89,000                        

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,186,000                 

งบลงทนุ 1,186,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,186,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 66,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ    

ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 66,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 163,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลหยว่น อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 957,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 12,191,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 191,000                   

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 191,000                   

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 191,000                   

งบลงทนุ 191,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 191,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 191,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 191,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 12,000,000                

โครงการฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 12,000,000                

ฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   
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ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้หว้ยปู่เน่ หมู่ที่ 5 ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอ

เชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 31,400 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยแกว้ หมู่ที่ 12 ต าบลหว้ยแกว้ 

อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 131,540 แห่ง 1 10,000,000                   

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 76,512,200                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 27,748,000                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 19,512,500                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 19,512,500                

งบลงทนุ 19,512,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,512,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,512,500                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นที่ชมุชนเมอืงพะเยา อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัพะเยา ระยะที่ 2 แห่ง 1 19,512,500                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 8,235,500                 

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 8,235,500                 

งบรายจ่ายอื่น 8,235,500                 

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัพะเยา รายการ 1 8,235,500                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 44,900,200                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 44,900,200                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 44,900,200                

งบลงทนุ 44,900,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,900,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 44,900,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม บริเวณประปาหมู่บา้น หมู่ที่

 9 ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้องิ บริเวณโรงเรียนบา้นเวยีงลอ

 ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ความยาว 386 เมตร แห่ง 1 12,348,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม บริเวณบา้นบอน หมู่ที่ 7 

ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 10,734,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 1 ต าบลนาปรงั 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ต า๋ ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,864,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 3,864,000                 

บริการดา้นช่าง 3,864,000                 

งบลงทนุ 3,864,000                 

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา คนั 1 952,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,912,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,912,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 2,912,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 265,091,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 794,700                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 794,700                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 794,700                   

งบลงทนุ 794,700                   

ครุภณัฑ์ 794,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 198,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 9 198,900                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 9 38,700                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 9 49,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

พะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 18 30,600                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 9 26,100                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 18 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 9 595,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา 

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบล

บา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 9 81,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 18 104,400                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 263,634,200              

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 28,686,500                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 13,248,000                

งบอดุหนุน 13,248,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,248,000                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 13,248,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงแหลง่น า้เพือ่กกัเกบ็น า้ หมู่ที่ 6 บา้นหว้ยงิ้ว

ใหม่ ต าบลทุ่งรวงทอง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,500 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,819,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งท านบกัน้น า้ ล  าหว้ยทะลายใต ้หมู่ที่ 4 บา้น

ธาตุขงิแกงลา่ง ต าบลพระธาตุขงิแกง กวา้ง 15 เมตร ลกึ 3 เมตร สนัฝาย

สูง 2 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดั แห่ง 1 253,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งท านบกัน้น า้ ล  าหว้ยทะลาย หมู่ที่ 7 บา้นธาตุ

สนัดงทอง ต าบลพระธาตุขงิแกง กวา้ง 15 เมตร ลกึ 3 เมตร สนัฝายสูง 

2 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 253,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ จดุที่ 1 และจดุ

ที่ 2 ล าหว้ยยางขาม หมู่ที่ 3 บา้นดงเคียน ต าบลหว้ยยางขาม กวา้ง 12 

เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,150,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ ล  าน า้จนุ หมู่ที่ 6

 บา้นฝัง่หมิน่ ต าบลหว้ยยางขาม กวา้ง 16 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร 

ผนงัขา้งสูง 3 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ แห่ง 1 693,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ ล  าน า้จนุ หมู่ที่ 7

 บา้นหวัขวั ต าบลหว้ยยางขาม กวา้ง 16 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร 

ผนงัขา้งสูง 3 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ แห่ง 1 693,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งคูส่งน า้ หว้ยสา หมู่ที่ 1 บา้นป้ี ต าบลเวยีง กน้

คูกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 1,085 เมตร เทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงค า แห่ง 1 765,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งคูส่งน า้ หว้ยสา หมู่ที่ 10 บา้นป้ี ต าบลเวยีง 

จ านวน 3 ช่วง ยาวรวม 895 เมตร เทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงค า แห่ง 1 534,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุอ่างเกบ็น า้หนองขวาง หมู่ที่ 7 บา้นหว้ยดอกเขม็ 

ต าบลดงสุวรรณ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,282 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายหว้ยปางชา้งตอนบน หมู่ที่ 3 บา้นหว้ย

ทรายเลือ่น ต าบลสนัโคง้ สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง

 20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัโคง้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายหว้ยโป่ง หมู่ที่ 4 บา้นจ าไก่ ต าบลสนัโคง้ 

สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 17 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสนัโคง้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 789,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายหว้ยจ าหา้ หมู่ที่ 9 บา้นหว้ยทรายแกว้ 

ต าบลสนัโคง้ สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัโคง้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 710,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระเกบ็น า้หว้ยบอน หมู่ที่ 8 บา้นรอ้งเอีย่น 

ต าบลปง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,153 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลแม่ยม อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 574,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมสนัฝายและก่อสรา้งพนงัก ัน้น า้ ฝายเกบ็

น า้หว้ยนาปอย หมู่ที่ 1 บา้นหมอ้แกงทอง ต าบลแม่กา เทศบาลต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 907,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 8 บา้นท่า

ตน้หาด ต าบลศรีถอ้ย สนัฝายกวา้ง 7 เมตร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้ง

สูง 3.50 เมตร เทศบาลต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 12 บา้น

ป่าสกัสามคัคี ต าบลศรีถอ้ย สนัฝายกวา้ง 12 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร

 ผนงัขา้งสูง 3 เมตร เทศบาลต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 678,000                      
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ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 15,438,500                

งบอดุหนุน 15,438,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,438,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 15,438,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นหว้ยงิ้วใหม่ ต าบลทุ่งรวงทอง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ท่อจ่าย

น า้ประปา) แบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้นแม่พริก, หมู่ที่ 8 บา้น

หนองหลม่ ต าบลบา้นหนองหลม่ เทศบาลต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอก แห่ง 1 2,098,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยสงิห ์ต าบลปง  เทศบาลต าบลแม่ยม อ าเภอปง จงัหวดั แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบภูเขาขนาด

ใหญ่มาก หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10  บา้นสนัตน้ผึ้ง , บา้นสนัหนองเหนียว

 , บา้นตอ๋มกลาง , บา้นตอ๋มดง , บา้นหว้ยทรายค า และบา้นร่องไผ่ 

ต าบลบา้นตอ๋ม เทศบาลต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 2,255,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบภูเขาขนาด

ใหญ่ หมู่ที่ 11 บา้นต า๊พระแล ต าบลบา้นต า๊ เทศบาลต าบลบา้นต า๊ อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,704,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้องคก์ารบริการส่วนต าบลบา้นตุ่น หมู่ที่ 3 บา้นตุ่นกลาง ต าบลบา้น

ตุ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

ตุ่น อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 2,869,900                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,780,600                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,780,600                 

งบอดุหนุน 1,780,600                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,780,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,780,600                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเชยีง

หม ัน้ เทศบาลต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลสบบง เทศบาลต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ทุ่งกลว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ป่าสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลภู

ซาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หมู1่ 

(หว้ยขา้วก า่ใต)้ เทศบาลต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลจนุ เทศบาลต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประจ า

ต าบลทุ่งรวงทอง เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุขงิแกง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหงสห์นิ เทศบาลต าบลหงสห์นิ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หว้ยยางขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แพด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงบาน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้แวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้แวน อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแวน

โคง้ เทศบาลต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

แม่ลาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ร่มเยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเจริญ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเวยีง เทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเชยีงม่วน 3 เทศบาลต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถ า้มงคล

 เทศบาลต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคือเวยีง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคือเวยีง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ป่าซาง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่

ราษฎรบ์  ารุง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัโคง้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไชย

มงคล เทศบาลต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหว้ยลาน เทศบาลต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปิน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทปีงักร

การุณยมติร เทศบาลต าบลงมิ เทศบาลต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนุก าลงั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลควร องคก์ารบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลงมิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลงมิ อ าเภอปง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาปรงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาปรงั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลแม่ยม เทศบาลต าบลแม่ยม อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสบิ

สองพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลปง  เทศบาลต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลออย องคก์ารบริหารส่วนต าบลออย อ าเภอปง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

จ าป่าหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ท่าจ าปี   เทศบาลต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ร่องหา้ เทศบาลต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หมู่ 11 

บา้นต า๊พระแล เทศบาลต าบลบา้นต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตุ่น

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตุ่น อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบา้นสาง เทศบาลต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบา้นใหม่ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลแม่กา เทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลแม่ปืม เทศบาลต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสนั

ป่าถอ่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ เทศบาลต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลป่าแฝก   เทศบาลต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สุก องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สุก อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลศรีถอ้ย เทศบาลต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

เกดิ เทศบาลต าบลเจริญราษฎร ์อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลแม่ใจ เทศบาลต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTVโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลแม่ปืม เทศบาลต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบลเวยีง 

เทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบา้นถ า้ เทศบาลต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTVโรงเรียนเทศบาลต าบลปง 

เทศบาลต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลแม่ยม เทศบาลต าบลแม่ยม อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 4,800,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 4,800,000                 

งบอดุหนุน 4,800,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 228,367,100              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 176,898,000              

งบอดุหนุน 176,898,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 176,898,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 176,898,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.48-001 สายบา้นร่องแมด - สนัหลวง กวา้ง 7 

เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง สาย 1 9,528,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พย.ถ.57-008 สายอ่างเกบ็น า้แม่ทะลาย บา้นแม่ทะลาย หมู่ที่ 2 กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.25 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา สาย 1 7,554,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พย.ถ.70-007 สายบา้นหว้ยยางขาม - อ่างเกบ็น า้หว้ยคอกหมู หมู่ที่ 2 

บา้นหว้ยยางขาม กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา สาย 1 3,113,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.68-002 สายหนา้โรงเรียนปิยมติร (ทล.1148) หมู่ที่ 5

 บา้นดอนไชย กวา้ง 9 เมตร ยาว 885 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลหยว่น อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา สาย 1 2,181,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.206 สายศูนยพ์ฒันาอาชพี หมู่ที่ 1 บา้นสาย

ลมโชย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลเมอืง

ดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา สาย 1 4,954,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พย.ถ.43-006 ซอย 25 บา้นดงครก เชือ่มทางหลวงชนบท สายบา้นถ า้ -

 บา้นป่าซาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา สาย 1 815,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พย.ถ.43-007 ซอย 15 บา้นดง เชือ่มทางหลวงชนบท สายบา้นถ า้ - บา้น

ป่าซาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา สาย 1 863,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พย.ถ.44-005 สายทางหลวง 1021 ฯลฯ - เชือ่มบา้นสนัป่าหนาด 

(ที่เลี้ยงสตัวบ์า้นสนัป่าหนาด นสล.เลขที่ 15943) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8 กวา้ง 

6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา สาย 1 5,585,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พย.ถ.25-003 สายบา้นร่องออ้ย - บา้นดอนมูล กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 3,340 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลแม่ยม อ าเภอปง สาย 1 9,434,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พย.ถ.12-015 สายสามแยกบา้นหว้ยทรายค า - เชือ่มถนน อบจ.

 - บา้นร่องไผ่ หมู่ที่ 9 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.04 เมตร 

เทศบาลต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา สาย 1 1,814,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พย.ถ.12-004 สายบา้นสนัป่างิ้ว หมู่ที่ 12 - บา้นร่องไผ่ใต ้หมู่ที่ 

10 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,780 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา สาย 1 2,281,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.15-005 บา้นโป่ง หมู่ที่ 3 - บา้นเหยีย่น หมู่ที่ 6 กวา้ง

 6 เมตร ยาว 2,928 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา สาย 1 5,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มระบบระบายน า้

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.3-0003 ถนนประตูกลอง มพีื้นที่ผวิจราจร

พรอ้มบ่อพกั 4,596 ตารางเมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ คสล. บ่อพกั 

และก่อสรา้งทางเทา้พรอ้มบ่อพกัรบัน า้ท ัง้สองขา้งทาง เทศบาลเมอืงพะเยา สาย 1 8,883,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.6-0012 ซอย 2 หมู่ที่ 4 บา้นหว้ยเจริญราษฎร ์สาย 

ซอย 2 เทศบาลถงึหลงัวดัพระธาตุมงุเมอืง หมู่ที่ 4 กวา้ง 5 เมตร ยาว 

311 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มรางระบายน า้ เทศบาลต าบลเจริญ สาย 1 1,596,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซม/เสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.6-0015 สายถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 เชือ่มหมู่ที่ 4 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 7,834 เมตร หนา 0.03 เมตร พรอ้มทางเชือ่ม 

เทศบาลต าบลเจริญราษฎร ์อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา สาย 1 9,660,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีด รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.61-001 สายบา้นแม่จวา้ - อ่างเกบ็น า้แม่จวา้ หมู่ที่ 3

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา สาย 1 2,909,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.20-003 สายบา้นป่าแฝกใต ้หมู่ที่ 5 กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 3,710 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ สาย 1 8,347,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.20-002 สายบา้นป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 จ านวน 4 ช่วง

 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 18,420 ตารางเมตร เทศบาลต าบลป่าแฝก สาย 1 8,547,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

พวงพยอม - บา้นพวงพยอมใหม่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,940 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหงส์ สาย 1 5,300,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บา้น

ทุ่งใหม่พฒันา เชือ่มทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1021 กวา้ง 4 เมตร ยาว

 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,600 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา สาย 1 4,249,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 6,9 

ขว่งนกยูง เชือ่มหมู่ที่ 4 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,800 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหว้ยขา้วก า่ สาย 1 4,928,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายบา้นศิวไิล หมู่ที่ 14 (แยกมาจากบา้นใหม่เจริญไพร) จ านวน 2 จดุ

 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,750 ตารางเมตร เทศบาลต าบลฝายกวาง สาย 1 4,412,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายบา้นใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 9 จ านวน 2 จดุ หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 22,314 ตารางเมตร เทศบาลต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั สาย 1 9,496,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.68-003 สายหนา้องคก์ารโทรศพัท ์(ทล.1210) 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

1,944 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหยว่น อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา สาย 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายเชยีงบาน - แยกผาลาดบา้นแวน หมู่ที่ 7 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

18,700 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงบาน อ าเภอเชยีงค า สาย 1 9,693,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

ถนนสายทางแยกเขา้บ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 กวา้ง 9 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา

 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

บา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา สาย 1 3,360,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต บา้นท่าฟ้า

ใหม่ - บา้นหลา่ย กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 

อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา สาย 1 2,521,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.10055 สายบา้นถ า้ - บา้นปาง ต าบลบา้นถ า้ เชือ่ม

ต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,450 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,700 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัพะเยา อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.10064 สายบา้นสนัจกปก - บา้นปาง ต าบลดอกค าใต ้

 เชือ่มต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 21,200 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพะเยา อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา สาย 1 9,920,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.63-001 ถนนสายทางหลวงชนบทพะเยา (สนัตน้

ผึ้ง - ม่วงค า) มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,462 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแม่องิ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา สาย 1 5,733,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 สายบา้นสนัป่ากวา๋ว - บา้นสนัหมืน่แกว้ จ านวน 4 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 21,365 ตารางเมตร เทศบาลต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา สาย 1 9,992,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พย.ถ.51-002 สายบา้นบวั - บา้นหว้ยหมอ้ ต าบล

บา้นตุ่น กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 5,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตุ่น อ าเภอ สาย 1 2,970,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 3,032,300                 

งบอดุหนุน 3,032,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,032,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง 

เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 30,493,800                

งบอดุหนุน 30,493,800                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,493,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 10,174,100                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมนิทรร์าษฎรนุ์กูล เทศบาลเมอืงพะเยา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 20,319,700                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 3 หลา่ยองิราษฎรบ์  ารุง เทศบาลเมอืง

พะเยา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงดอกค าใต ้เทศบาลเมอืง

ดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา หลงั 1 6,205,100                    

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ปืม เทศบาลต าบลแม่ปืม

 อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 17,943,000                

งบอดุหนุน 17,943,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,943,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 17,943,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นเวยีงลอ 

หมู่ที่ 11 บา้นเวยีงลอ ต าบลลอ เทศบาลต าบลเวยีงลอ อ าเภอจนุ จงัหวดั แห่ง 1 1,408,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นร่องยา้ง 

หมู่ที่ 3 บา้นร่องยา้ง ต าบลลอ เทศบาลต าบลเวยีงลอ อ าเภอจนุ จงัหวดั แห่ง 1 1,037,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พวงพยอม 1 

หมู่ที่ 7 บา้นสนัทราย ต าบลหงสห์นิ เทศบาลต าบลหงสห์นิ อ าเภอจนุ แห่ง 1 5,959,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พวงพยอม 2 

หมู่ที่ 5 บา้นพวงพยอม ต าบลหงสห์นิ เทศบาลต าบลหงสห์นิ อ าเภอจนุ แห่ง 1 807,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าฟ้าใต ้1

 หมู่ที่ 7 บา้นท่าฟ้าเหนือ ต าบลสระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอ

เชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 146,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า เทศบาลต าบล

ปง หมู่ที่ 3 บา้นดู่ ต าบลปง เทศบาลต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,733,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นม่วง หมู่ที่ 

5 บา้นม่วง ต าบลปง เทศบาลต าบลแม่ยม อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสบขาม 

หมู่ที่ 8 บา้นสบขาม ต าบลขนุควร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 3,264,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสนัเวยีง

ใหม่ หมู่ที่ 3 บา้นสนัเวยีงใหม่ ต าบลบา้นสาง เทศบาลต าบลบา้นสาง 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 441,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นทุ่งกิ่ว หมู่

ที่ 10 บา้นทุ่งกิ่ว ต าบลบา้นตุ่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตุ่น อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแม่ใสเหลา่

 หมู่ที่ 4 บา้นแม่ใสเหลา่ ต าบลแม่ใส องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,838,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 663,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 663,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 307,200                   

งบลงทนุ 307,200                   

ครุภณัฑ์ 64,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั เครื่อง 2 64,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 242,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 242,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 242,400                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 355,800                   

งบลงทนุ 355,800                   

ครุภณัฑ์ 355,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 355,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบล

บา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 6 96,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 15,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้น

ตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 6 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 6 22,800                        

กระทรวงยตุธิรรม 11,534,800                

กรมคุมประพฤติ 957,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 957,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 957,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 957,000                   

งบลงทนุ 957,000                   

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัพะเยา  

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา คนั 1 957,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 9,449,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 9,449,000                 

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 9,449,000                 

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 9,449,000                 

งบลงทนุ 9,449,000                 

ครุภณัฑ์ 75,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 42,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัพะเยา  ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 9 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลอืบเอกสารและบตัร สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัพะเยา  ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัพะเยา  ต าบล

แม่ต า๋ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัพะเยา  ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัพะเยา  ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 3,900                         

รายการระดบัที1่: บนัไดอลูมเินียม สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัพะเยา  ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 1 3,900                         

ครุภณัฑด์นตรี 9,000                         

รายการระดบัที1่: กตีารโ์ปร่ง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัพะเยา  ต าบลแม่ต า๋ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 2 9,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,373,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,373,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จงัหวดั

พะเยา{{LF}}(ที่มสีถานแรกรบัเด็กและเยาวชน)  ต าบลภูเจน อ าเภอภูกาม

ยาว{{LF}}จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 9,373,500                    

กรมราชทณัฑ์ 1,128,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,128,800                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 1,128,800                 

ยกระดบัการดูแลผูต้อ้งขงัหญิง ตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 764,000                   

งบลงทนุ 764,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 764,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 764,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาเรือนนอนผูต้อ้งขงัหญงิ  เรือนจ าจงัหวดั

พะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา งาน 1 764,000                      

ควบคุมผูต้อ้งขงั 364,800                   

งบลงทนุ 364,800                   

ครุภณัฑ์ 364,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 305,800                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 6 ช่อง เรือนจ า

จงัหวดัพะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 40 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี เรือนจ าจงัหวดัพะเยา  

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 3 85,800                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่่องพ่นหมอกควนั   เรือนจ าจงัหวดัพะเยา  ต าบลบา้น

ตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 59,000                        

กระทรวงแรงงาน 1,669,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,214,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,214,100                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 1,214,100                 

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 1,214,100                 

งบลงทนุ 1,214,100                 

ครุภณัฑ์ 1,214,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 138,900                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดัพะเยา  ต าบล

บา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี ส านกังานแรงงานจงัหวดั

พะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 4 122,400                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ส านกังานแรงงานจงัหวดัพะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานแรงงานจงัหวดัพะเยา

  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA  ขนาด 3,000

  ANSI Lumens  ส านกังานแรงงานจงัหวดัพะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 28,200                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 41,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ส านกังานแรงงานจงัหวดัพะเยา  

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีงขนาดพกพา ส านกังานแรงงานจงัหวดั

พะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 6,000                         

กรมการจดัหางาน 455,100                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

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 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กระทรวงวฒันธรรม 2,052,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 52,100                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 52,100                     

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 52,100                     
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จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 52,100                     

งบลงทนุ 52,100                     

ครุภณัฑ์ 52,100                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัพะเยา  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 38,100                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

พะเยา  ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 13,100                        

กรมศิลปากร 2,000,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 2,000,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 2,000,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาโบราณสถานวหิาร วดัหนองผ า   

ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 2,000,000                    

กระทรวงศึกษาธิการ 2,035,493,154            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 168,618,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 691,200                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 691,200                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 691,200                   

งบรายจ่ายอื่น 691,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 691,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 33,962,800                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 33,962,800                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 12,007,900                

งบอดุหนุน 12,007,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,007,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 4,995,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 7,012,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 21,954,900                

งบอดุหนุน 21,954,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,954,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 9,454,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 12,500,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 432,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 432,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 432,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 432,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 432,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 129,732,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 129,732,500              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 11,945,800                

งบอดุหนุน 11,945,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,945,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,753,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,792,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 8,399,500                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 117,786,700              

งบอดุหนุน 117,786,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 117,786,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 102,241,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 5,017,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,091,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,962,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,473,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,800,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,333,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,333,500                 

งบลงทนุ 2,333,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา 

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา 

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา 

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบล

บา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา 

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา 

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 3,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบล

บา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,070,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคส์ านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พะเยา   ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา รายการ 1 1,070,000                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา 

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 673,000                   



52 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 673,000                   

งบอดุหนุน 673,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 673,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 1 673,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ หอ้งสว้ม (หญงิ) ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

พะเยา ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 1 673,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 324,633,554              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,292,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,292,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,292,154                 

งบด าเนินงาน 1,292,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,292,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,292,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนภูซาง

วทิยาคม ต าบลสบบง อ าเภออ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนจนุ

วทิยาคม ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนฝายกวาง

วทิยาคม ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนดงเจน

วทิยาคม ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 170,366,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 162,441,000              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 162,441,000              

งบอดุหนุน 162,441,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 162,441,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 27134 162,441,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 27134 17,198,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 27134 9,582,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 27134 9,969,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 27134 14,128,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 27134 111,562,400                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 7,925,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 5,225,000                 

งบลงทนุ 5,225,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสาง ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตอ๋ม ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นตุม้ท่า ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนปวัพทิยา ต าบลเจดยีค์ า อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นน า้มนิ ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่ต า๋ ต าบลน า้แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปางมดแดง ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนราชานุเคราะห ์ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บา้นดอนตนั) ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นหนองเลา ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นป่าสกั ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,625,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,625,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสาง ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตอ๋ม ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 289,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นตุม้ท่า ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนปวัพทิยา ต าบลเจดยีค์ า อ าเภอเชยีงค า แห่ง 1 149,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นน า้มนิ ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า แห่ง 1 143,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปางมดแดง ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า แห่ง 1 378,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนราชานุเคราะห ์ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บา้นดอนตนั) ต าบลสบบง อ าเภอ

ภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 302,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองเลา ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง แห่ง 1 336,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 2,700,000                 

งบลงทนุ 2,700,000                 

ครุภณัฑ์ 2,700,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางงุน้ ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ทอง ต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหลม่ ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอกค าใต ้ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัจกปก ต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุญเรือง(อนิทะวงศานุเคราะห)์ ต าบลบุญเกดิ 

อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค่าบน ต าบลป่าซาง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งตน้ศรี ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขอนแดง ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินสมบูรณ์ ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่พริก ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปาง ต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ประชาบ ารุง ต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอกค าใต ้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงค า ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่องิ ต าบลแม่องิ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัตน้ผึ้ง ต าบลแม่องิ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกวา้นเหนือ(สุทศันอ์ปุถมัภ)์ ต าบลดงเจน อ าเภอภู ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจน(เจนจนัทรานุกูล) ต าบลดงเจน อ าเภอภูกาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแกว้ ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกาดถ ีต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองลาว ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอกบวั(ราษฏรบ์  ารุง) ต าบลบา้นตุ่น อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าคา ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัเวยีงใหม่ ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องค า ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสาง ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต า๊เหลา่ ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่นาเรือใต ้ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเคียน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) ต าบลจ าป่าหวาย 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นตุม้ท่า ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต า๊ม่อน ต าบลบา้นต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่กา ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอกบวั (บุญมานุเคราะห)์ ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต า๊ดอนมูล ต าบลบา้นต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ต า๋บุญโยง ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 1 20,000                        



56 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นป่าแฝกสามคัคี ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่จวา้ใต ้ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเจริญใจ ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัตน้ม่วง ต าบลเจริญราษฎร ์อ าเภอแม่ใจ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่จวา้ ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นแม่สุก ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแฝกใต ้ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสระ ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าสกัสามคัคี ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งป่าขา่ ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าตึง ต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ใจ(แม่ใจเพาะวทิยาการ) ต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแฝกเหนือ ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบุญนาค ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกัง้ ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องแมด ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัหลวง ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกิ่วแกว้ ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ทะลาย ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีเมอืงชมุ ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่วงัชา้ง ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีงลอ ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องยา้ง ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยงิ้ว ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้จนุ ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรอ้ยศรี ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัขวั ต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้ผาลาด ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป้ี ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัเงนิ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปวัศรีพรม ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชยัชมุภู ต าบลน า้แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาฮาว ต าบลทุ่งผาสุข อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางววั ต าบลเชยีงบาน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหลม่ ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องคอ้ม ต าบลเจดยีค์ า อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเยน็ ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเค็มใหม่ ต าบลเจดยีค์ า อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนลาว ต าบลเจดยีค์ า อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแวน ต าบลน า้แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไชยพรม ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโจโ้ก ้ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ร่มเยน็ ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นเชยีงบาน ต าบลเชยีงบาน อ าเภอเชยีงค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝายกวาง ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคะแนง ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหนอง ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งมอก ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าม่าน ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าฟ้าเหนือ ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาบวั ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งมอก ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อเบี้ย ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าฟ้าใต ้ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลา่ยทุ่ง ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนุน ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลา่ยฝายแกว้ ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ทาย ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแบ่ง ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเงนิ ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลวง ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ปางค่าสาขาบา้นหว้ยกอก ต าบลผาชา้งนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลี้ยว ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแม่แดง ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุญเรือง ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงับง ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นดอนไชย ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นควรดง ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางผกัหม ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนักลางนาดอ ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปวั ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาออ้ม ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยสงิห ์ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าคา ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสพีรม ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมุน้ ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองท่าควาย ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าสกั ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสา ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งติ้ว ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอ๊หลวง ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกใหม่นิคม ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะแลง่ ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรอ้งเชยีงแรง ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เป๋ือย ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสบบง ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนไชย ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 149,761,600              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,676,220                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,676,220                 

งบลงทนุ 1,676,220                 

ครุภณัฑ์ 1,676,220                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง ต าบล

ร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 11,000                        
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,665,220                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลดอกค าใต ้(ชมุชนสนัชา้งหนิ) ต าบลบุญเกดิ อ าเภอดอกค าใต ้ ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดู่

 ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลภูกามยาว ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนัตน้ผึ้ง ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เจน (เจนจนัทรานุกูล) ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศาลา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ร่องหา้ ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลเมอืงพะเยาบา้นโทกหวาก ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ร่องค า ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แม่นาเรือใต ้ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยเจริญราษฎร ์ต าบลเจริญราษฎร ์อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าแฝกเหนือ ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแวน ต าบลน า้แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 46 (ดอกค าใต)้ ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้ ชดุ 2 119,600                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลปง ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกอ๊นอ้ย ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสนัเวยีงใหม่ ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนต าบลสนัป่าม่วง ต าบลสนัป่าม่วง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นใหม่ปางค่า (ภูลงักาอนุสรณ์) ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแฮะ 

ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

เบี้ย ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนราชานุ

เคราะห ์ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 67 105,860                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ปางงุน้ ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสบทุ คีรีราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นปางถ า้ ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 135,000                      

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 99,670,280                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 77,361,400                

งบลงทนุ 77,361,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,361,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,128,900                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ใส ต าบลแม่ใส 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 1 380,800                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นไชยสถาน 

ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นสบขาม 

ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนอนุบาลจนุ (บา้นบวัสถาน) ต าบล

หว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนราชานุเคราะห ์

ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,061,400                   

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นจ าป่าหวาย 

ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 1 393,000                      

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

บา้นม่วงค า ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลท่า

วงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองหลม่ ต าบล

หนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นค่า ต าบลป่าซาง 

อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา หลงั 1 640,500                      

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

หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นผาต ัง้ ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา หลงั 1 6,997,000                    

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

บา้นทุ่งแต ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นหลา่ยฝายแกว้ ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นท่าม่าน ต าบล

เชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นน า้ปุก ต าบลขนุ

ควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแก ต าบลป่าสกั 

อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นปางงุน้ ต าบล

หนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นใหม่ปางค่า (ภู

ลงักาอนุสรณ์) ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสบทุ คีรีราษฎร์

สงเคราะห ์ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา หลงั 1 387,800                      

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

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา หลงั 1 12,455,000                   

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

อนุบาลจนุ (บา้นบวัสถาน)  ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา หลงั 1 12,721,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,564,100                    

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

แม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

องิโคง้ ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ร่องจวา้ ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ฝายกวาง ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 159,100                      

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

อ่างทอง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ปางถ า้ ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แฮะ ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,769,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องหา้ ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 654,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงพะเยาบา้นโทกหวาก ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 751,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้ประชานุเคราะห ์ต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอก แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ใจ (แม่ใจเพาะวทิยาการ) ต าบลแม่ใจ อ าเภอ แห่ง 1 276,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยลาน ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้ แห่ง 1 560,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสระ ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั แห่ง 1 584,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั แห่ง 1 284,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้ประชาบ ารุง ต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอกค าใต ้ แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกาดถ ีต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั แห่ง 1 275,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอกบวั (ราษฏรบ์  ารุง) ต าบลบา้นตุ่น อ าเภอ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเคียน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 376,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้ แห่ง 1 149,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจริญใจ ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 112,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว แห่ง 1 261,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสาง ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) ต าบลจ าป่าหวาย

 อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 484,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเจน (เจนจนัทรานุกูล) ต าบลดงเจน อ าเภอภูกาม แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่นาเรือใต ้ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 211,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหลม่ ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่องิ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั แห่ง 1 393,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัเวยีงใหม่ ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 259,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นต า๊พระแล ต าบลบา้นต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องค า ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัตน้ม่วง ต าบลเจริญราษฎร ์อ าเภอแม่ใจ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั แห่ง 1 445,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ใส ต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจ าไก่ ต าบลสนัโคง้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั แห่ง 1 437,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเจริญราษฎร ์ต าบลเจริญราษฎร ์อ าเภอแม่ แห่ง 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนต าบลสนัป่าม่วง ต าบลสนัป่าม่วง อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งตน้ศรี ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้ แห่ง 1 476,800                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตอ๋ม ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั แห่ง 1 639,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่สุก ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั แห่ง 1 146,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปาง ต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลดอกค าใต ้(ชมุชนสนัชา้งหนิ) ต าบลบุญเกดิ 

อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ทอง ต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้ แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 46 (ดอกค าใต)้ ต าบลดอนศรีชมุ 

อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 493,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกวา้นเหนือ (สุทศันอ์ปุถมัภ)์ ต าบลดงเจน 

อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 393,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั แห่ง 1 214,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปิน ต าบลบา้นปิน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นภูเงนิ ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั แห่ง 1 503,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัขอนแดง ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้ แห่ง 1 113,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นป่าแฝกสามคัคี ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฝายกวาง ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแวนโคง้ ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั แห่ง 1 210,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งหลม่ ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาลาด ต าบลน า้แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้ผาลาด ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งเยน็ ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชยัชมุภู ต าบลน า้แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปง ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปวัศรีพรม ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องสา้น ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องแมด ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดั แห่ง 1 690,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพระนัง่ดนิ ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งมอก ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั แห่ง 1 92,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ต า๋ ต าบลน า้แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าฟ้าเหนือ ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าฟ้าใต ้ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ปุก ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยแม่แดง ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเลี้ยว ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางผกัหม ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสบสา (สายใจ ดาลาล ์อนุสรณ์) ต าบลร่มเยน็ 

อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 148,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอ๊นอ้ย ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงับง ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสกัทุ่ง ต าบลหงสห์นิ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัเงนิ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนไชยป่าแขม ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดั แห่ง 1 373,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหลวง ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป้ี ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองเลา ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแวน ต าบลน า้แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสบบง ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะแลง่ ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 292,800                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าม่าน ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสา ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปงใหม่ ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งกลว้ย ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งติ้ว ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาต ัง้ ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปวั ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 218,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางมดแดง ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งมอก ราษฎรอ์นุกูล ต าบลเชยีงบาน อ าเภอ แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเชยีงค า (วดัพระธาตุสบแวน) ต าบลหยว่น 

อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลา่ยฝายแกว้ ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยงิ้ว ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ แห่ง 1 383,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่วงัชา้ง ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัเค็มใหม่ ต าบลเจดยีค์ า อ าเภอเชยีงค า แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางขาม ต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นบอน ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสบทุ คีรีราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลแม่ลาว อ าเภอ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแฮะ ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางถ า้ ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อเบี้ย ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,837,100                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

บา้นต า๊พระแล ต าบลบา้นต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นค่า ต าบลป่าซาง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 103,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นสกัทุ่ง ต าบลหงส์

หนิ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 133,100                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนบา้นสกัลอ ต าบลหงส์

หนิ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 69,200                        

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนอนุบาลปง ต าบลนา

ปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 494,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นฝายกวาง ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นกอ๊หลวง ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดั แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้นศรี

เมอืงชมุ ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 120,400                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นใหม่ปางค่า (ภู

ลงักาอนุสรณ์) ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 190,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นใหม่ปางค่า (ภูลงักาอนุสรณ์) ต าบลผาชา้งนอ้ย 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นปางถ า้ ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 171,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

แฮะ ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 321,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 6,918,180                 

งบลงทนุ 6,918,180                 

ครุภณัฑ์ 6,918,180                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 116,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นกาดถ ีต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นสาง ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นสกัทุ่ง ต าบล

หงสห์นิ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นเจน 

(เจนจนัทรานุกูล) ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

โจโ้ก ้ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ป่าคา ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ไชยสถาน ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียน

ชมุชนบา้นหลวง ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ใบ 4 39,200                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,615,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นร่องหา้ ต าบล

บา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นภูเงนิ ต าบล

แม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองหลม่ 

ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดง ต าบลดง

สุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปางถ า้ ต าบล

ร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นผาลาด ต าบลน า้

แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสระ ต าบลสระ 

อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนไชยป่าแขม 

ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นทุ่งแต ต าบลงมิ 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 505,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นดอกบวั (ราษฏรบ์  ารุง) ต าบลบา้นตุ่น อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกาดถ ีต าบล

หว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นจนุ ต าบลจนุ 

อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่กา ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 

ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยเคียน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสนัตน้ผึ้ง ต าบล

ดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นร่องค า ต าบล

แม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแม่นาเรือใต ้

ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นองิโคง้ ต าบล

หว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นจ าป่าหวาย 

ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นฝายกวาง ต าบล

ฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดง ต าบลดงสุวรรณ

 อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยลาน 

ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นแม่ใส ต าบล

แม่ใส อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองสระ ต าบลป่า

แฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนบา้นเวยีงลอ ต าบลลอ

 อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นม่วงค า 

ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบล

บา้นใหม่ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นองิโคง้ 

ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นต า๊พระแล 

ต าบลบา้นต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบล

บา้นใหม่ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นยางขาม 

ต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ย

งิ้ว ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสรอ้ยศรี 

ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นกิ่วแกว้ 

ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นธาตุขงิแกง 

ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

องิโคง้ ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 603,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นแม่กา ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นท่าม่าน ต าบลเชยีง

ม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นไชยสถาน ต าบลเชยีง

ม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสาง ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองสระ ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยเคียน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั เครื่อง 3 84,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกาดถ ีต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยเคียน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยลาน ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่กา ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นค่า ต าบลป่าซาง อ าเภอ

ดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นภูเงนิ ต าบลแม่ปืม อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลจนุ (บา้นบวัสถาน) 

ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลเมอืงพะเยาบา้นโทกห

วาก ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นม่วงค า ต าบลหว้ยแกว้ 

อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นร่องหา้ ต าบลบา้นตอ๋ม 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโป่ง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยงิ้ว ต าบลทุ่งรวง

ทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นสบขาม ต าบลขนุควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,078,380                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นปงสนุก ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นค่าบน ต าบลป่าซาง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแม่วงัชา้ง ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสนัหลวง ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแม่องิ 

ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาล

เชยีงค า (วดัพระธาตุสบแวน) ต าบลหยว่น อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหวัทุ่ง 

ต าบลทุ่งผาสุข อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแก 

ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยกัง้

 ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นปงสนุก

 ต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่า

แฝกเหนือ ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเจน 

(เจนจนัทรานุกูล) ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง

ค า ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าคา

 ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นร่องจ

วา้ ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวัเงนิ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหลา่ย

ฝายแกว้ ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

เชยีงม่วน ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ชดุ 74 116,920                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผาฮาว

 ต าบลทุ่งผาสุข อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปาง ต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นป่าแฝกสามคัคี ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยแม่แดง ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นผาฮาว ต าบลทุ่งผาสุข อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนเงนิ ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอกบวั (ราษฏรบ์  ารุง) ต าบลบา้นตุ่น อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ถ า้ประชานุเคราะห ์ต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

กวา้นเหนือ (สุทศันอ์ปุถมัภ)์ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่วงัชา้ง ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทุ่งมอก ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหยว่น (เชยีงค านาคโรวาท) ต าบลหยว่น 

อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งกลว้ย ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นร่องแมด ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นป่าตึง ต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหลม่ ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาออ้ม ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลเชยีงค า (วดัพระธาตุสบแวน) ต าบลหยว่น อ าเภอ

เชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นน า้ปุก ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสะแลง่ ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสา ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,572,900                 

งบลงทนุ 2,572,900                 

ครุภณัฑ์ 2,572,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 227,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 4 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 3 16,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 719,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 1 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต าบลบา้นตอ๋ม 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ต าบลจนุ อ าเภอจนุ เครื่อง 8 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 9 71,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 13 32,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 3 9,300                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต าบลบา้น

ตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ต าบลจนุ 

อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 4 72,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 20,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,595,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลจนุ (บา้นบวัสถาน) ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดอนไชยป่าแขม ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นค่า 

ต าบลป่าซาง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นต า๊พระ

แล ต าบลบา้นต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแวนโคง้

 ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นปิน

 ต าบลบา้นปิน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดงอนิตา ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่

ออ้ย ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนเจริญ

ใจ ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทุ่งแต ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นดง ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าม่าน ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นปาง ต าบลคือเวยีง 

อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่ออ้ย ต าบลบา้น

เหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นแม่สุก ต าบล

แม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นผาลาด ต าบลน า้แวน

 อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นปางมดแดง ต าบลอ่างทอง 

อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นปงใหม่ ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอ ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 12,817,800                

งบลงทนุ 12,817,800                

ครุภณัฑ์ 680,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 680,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์พะเยา ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภู ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนปงรชัดาภเิษก ต าบลนาปรงั ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์พะเยา ต าบลหว้ย

แกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 160,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,137,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,735,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 303/28 (บา้นพกัครูเรือนแถว) โรงเรียนเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์พะเยา ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว หลงั 1 4,735,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนปงรชัดาภเิษก ต าบลนาปรงั 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา หลงั 1 6,822,000                    
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ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 580,800                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร ์พะเยา ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์พะเยา ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภู แห่ง 1 159,100                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 19,906,900                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 16,305,700                

งบลงทนุ 16,305,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,305,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนเชยีงค าวทิยาคม ต าบลหยว่น 

อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,339,000                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนจนุวทิยาคม ต าบลหว้ยขา้ว

ก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรียน

ดอกค าใตว้ทิยาคม ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา หลงั 1 5,517,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,018,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูซางวทิยาคม ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 262,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเชยีงค าวทิยาคม ต าบลหยว่น อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั แห่ง 1 435,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขนุควรวทิยาคม ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดั แห่ง 1 415,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนฟากกวา๊นวทิยาคม ต าบลบา้นตุ่น อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 373,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพญาลอวทิยาคม ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ แห่ง 1 405,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอก แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพะเยาประสาธนว์ทิย ์ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืงพะเยา แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแม่ใจวทิยาคม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั แห่ง 1 199,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงเจนวทิยาคม ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว แห่ง 1 211,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนง  าเมอืงวทิยาคม ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้ แห่ง 1 236,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนปงพฒันา

วทิยาคม ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนฟากกวา๊น

วทิยาคม ต าบลบา้นตุ่น อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนขนุควร

วทิยาคม ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพญาลอ

วทิยาคม ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนง  าเมอืง

วทิยาคม ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพะเยา

ประสาธนว์ทิย ์ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 1,949,700                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 609,700                   

งบลงทนุ 609,700                   

ครุภณัฑ์ 609,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 371,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพะเยา 

ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพะเยา 

ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอลความละเอยีด300x400จดุ

ต่อตารางน้ิว  ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 130,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 40,800                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา คนั 1 40,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 69,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพะเยา ต าบล

ท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เตา 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

พะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เตา 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 128,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืง จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัพะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 46,400                        

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,340,000                 
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งบอดุหนุน 1,340,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,340,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 24,558,500                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 23,206,800                

งบลงทนุ 23,206,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,206,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,591,800                    

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์24 ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา หลงั 1 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครูแบบ 203/27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์24 

ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา หลงั 1 846,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,641,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์24 ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา หลงั 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์24 ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์24 ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,016,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์24 ต าบล

ทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 4,016,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,957,300                    

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์24 ต าบลทุ่ง

รวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ถงั 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: หลงัคาอเนกประสงค ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์24 

ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา หลงั 1 8,415,000                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,351,700                 

งบลงทนุ 1,351,700                 

ครุภณัฑ์ 1,351,700                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,351,700                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์24 ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ ตวั 2 27,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์24 

ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์24 ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์24 

ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 55 1,276,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 2,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    



78 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  

ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนเชยีงค าวทิยาคม  

ต าบลหยว่น อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 239,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 239,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 239,000                   

งบด าเนินงาน 239,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 239,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 239,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 574,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 574,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 96,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 458,000                   

งบด าเนินงาน 458,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 458,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 458,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 104,527,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 84,066,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 55,195,600                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 34,652,700                

งบอดุหนุน 34,652,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 34,652,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 34,652,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 5,646,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,298,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,540,700                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,681,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 22,485,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 20,542,900                

งบอดุหนุน 20,542,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,542,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 20,542,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,806,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 415,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 812,700                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 857,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 16,651,100                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 28,870,500                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 28,870,500                

งบลงทนุ 28,870,500                

ครุภณัฑ์ 9,141,700                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,141,700                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่ วทิยาลยัเกษตร

และเทคโนโลยพีะเยา ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,104,400                    

รายการระดบัที1่: รถตกัลอ้ยางเพือ่ผลติปุ๋ ยอนิทรีย ์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีะเยา ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา คนั 1 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีะเยา ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา{{LF}}จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 960,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการบญัชฟีารม์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีะเยา ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยาจงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,090,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ถน าเที่ยว (ดเีซล) ขนาด 28 ที่น ัง่ 4 ลอ้ วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยพีะเยา ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา คนั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีะเยา ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์ทคโนโลยกีารผลติสตัว ์วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีะเยา ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 936,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,728,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,537,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีะเยา ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 1 13,537,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,191,300                    

รายการระดบัที1่: โดมอเนกประสงค ์วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา 

ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา{{LF}} จงัหวดัพะเยา รายการ 1 6,191,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 20,461,800                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 17,091,800                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 17,091,800                

งบลงทนุ 17,091,800                

ครุภณัฑ์ 4,580,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,580,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะแบบตัง้โตะ๊ขนาด 13 มม. พรอ้มอปุกรณ์ 

วทิยาลยัเทคนิคดอกค าใต ้ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิค

เชยีงค า ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยพีะเยา ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสาขาวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส ์ วทิยาลยั

เทคโนโลยแีละการจดัการปง ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,511,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,511,800                   
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รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 

1,088 ตารางเมตร ( 2 ชัน้)  วทิยาลยัเทคนิคดอกค าใต ้ต าบลดงสุวรรณ 

อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา หลงั 1 12,511,800                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,500,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,500,000                 

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดั ซเีอน็ซ ีพรอ้มโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพ

ชิ้นงานแบบ GINSPECT และโปรแกรม CAD/CAM  วทิยาลยัเทคนิค

พะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 2,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 870,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 870,000                   

งบลงทนุ 870,000                   

ครุภณัฑ์ 870,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 870,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งประชมุ สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 2  

ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 870,000                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 10,314,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 10,314,100                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 10,314,100                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 10,314,100                

งบอดุหนุน 10,314,100                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,117,100                    

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ประจ าหอ้งเรียน วทิยาเขตพะเยา 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 20 266,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้สมัมนา วทิยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 300 270,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานมพีนกัพงิ  วทิยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 40 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร วทิยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา

 อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 

วทิยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA วทิยาเขตพะเยา ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 10 58,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 วทิยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา จอ 6 78,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 ที่น ัง่ วทิยา

เขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ วทิยาเขตพะเยา ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 4 187,000                      

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวห์นงัสอื วทิยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 8 287,200                      

รายการระดบัที1่: ตูล้ิ้นชกัเกบ็เอกสาร วทิยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 10 71,300                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน วทิยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็สูงเกบ็เอกสารบานเลือ่นกระจก วทิยาเขตพะเยา 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 6 27,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัเอนกประสงคห์นา้ยาว วทิยาเขตพะเยา ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 60 87,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา วทิยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว วทิยาเขตพะเยา 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 4 106,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมติดเพดาน วทิยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 20 160,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,197,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุ 80 ปี พระเทพญาณเวท ีวทิยา

เขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเบา จงัหวดัพะเยา งาน 1 6,602,000                    

รายการระดบัที1่: โรงผลติน า้ดื่มและระบบน า้บาดาล  วทิยาเขตพะเยา 

ต าบลเม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 1,595,000                    

มหาวทิยาลยัพะเยา 1,427,398,900            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 36,282,600                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 22,393,900                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 22,393,900                

งบอดุหนุน 22,393,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 22,393,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็น

ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ โครงการ 0 22,393,900                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 13,888,700                

สนบัสุนนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 11,844,000                

งบอดุหนุน 11,844,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,844,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิ โครงการ 0 11,844,000                   

สนบัสุนนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปญัหาหรือพฒันาศกัยภาพการท างานของ

หน่วยงาน 2,044,700                 

งบอดุหนุน 2,044,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,044,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือ

พฒันาศกัยภาพการท างานของหน่วยงาน โครงการ 0 2,044,700                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 5,266,200                 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 5,266,200                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,266,200                 

งบอดุหนุน 5,266,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,266,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 0 5,266,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 2,811,600                    



82 / 124

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 956,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 359,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 433,200                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 704,900                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 145,587,900              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 127,983,900              

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 127,983,900              

งบอดุหนุน 127,983,900              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 114,983,900                 

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

(Pressure-Volume Control Ventilator)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือและระบบประสาท 

(EMG) ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 3,412,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่กระแทก (Shockwave)  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,910,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เวชศาสตรฟ้ื์นฟูระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

(Cardiac Rehab)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรว์างสมัภาระ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 0.60 x 1.20 x 

0.75 เมตร ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 54 961,200                      

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรอ่์านหนงัสอืพรอ้มวางสมัภาระ ขนาดไม่นอ้ยกวา่

 0.60 x 2.40 x 0.75 เมตร  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 54 1,919,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบค่าการป้องกนัแสง (Sun Protection 

Factor Automatic SPF Analyzer) ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 1 1,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแสดงภาพของผลการวเิคราะห ์TLC/HPTLC (TLC

 visualizer for densitometric evaluation of TLC/HPTLC)  ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโตกราฟ (Gas Chromatography)  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านค่าการดูดกลนืแสงใน Microplate  ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอรก์ าลงัสูง  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสารโดยโครมาโตกราฟชนิด

ของเหลวประสทิธภิาพสูง (UHPLC)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ชนิดต ัง้โตะ๊ (Lyophilizer) 

 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อโรคอตัโนมตัิดว้ยไอน า้  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุลา้งและท าลายเชื้ออตัโนมตัิ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอก็ซเรยฟ์นันอกช่องปาก กระโหลกศีรษะ  ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 3 157,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer)  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบสมรรถภาพการไดย้นิ (Audiometer)  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้้องกนัเสยีงรบกวน (Audiometric Test Booths)  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 1 438,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น (Vision 

Screener)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 307,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -40 องศาเซลเซยีส (Deep Freezer)   ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารละลาย ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้น ( DESICATOR CABINET )  ต าบลแม่กา

 อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งหนีศูนยก์ลางแบบควบคุมอณุหภูมิ

(Refrigerated Centrifuge)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดระบบอลัตราโซนิก (Ultrasonic 

Cleaner)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสารดว้ยระบบผ่านเฟสของแขง็ พรอ้มอปุกรณ์ 

 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 203,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยการเคลือ่นไหวของขอ้เขา่และสะโพก

แบบต่อเน่ืองโดยใชไ้ฟฟ้า  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงปริมาณนอ้ย (nanodrop)  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นจ าลอง  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 180,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัเสยีงแยกความถี ่ พรอ้มอปุกรณ์สอบเทยีบ  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 556,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุผลติน า้บริสุทธิ์ส  าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ไฟฟ้า ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 20 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบธรรมดา ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกปฏบิตัิการช่วยฟ้ืนคืนชพีข ัน้สูงส าหรบัเด็กโต พรอ้ม

ชดุอปุกรณ์ควบคุม  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 4 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจตา หู คอ จมูก  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา ชดุ 15 360,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผูใ้หญ่  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 4 266,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นอวยัวะชายใชส้าธติการคุมก าเนิด  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นทารกแรกเกดิเหมอืนจริงเพศชาย ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 10 69,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นทารกแรกเกดิเหมอืนจริงเพศหญงิ  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 10 69,000                        

รายการระดบัที1่: โมเดลเตา้นม  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 10 335,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นมอืส าหรบัฝึกฉีดยาหลอดเลอืดด าและใหส้ารน า้ ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 10 170,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นส าหรบัฝึกฉีดยาเด็ก 1 ขวบ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 10 435,000                      
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รายการระดบัที1่: หุ่นส าหรบัฝึกท าคลอด  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา ชดุ 5 222,500                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการตรวจการเปิดขยายของปากมดลูกและความ

หนาของคอมดลูก  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 5 250,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกตรวจภายใน  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 10 445,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นเตา้นม 4 ชิ้น    ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 20 200,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกใส่สายสวนปสัสาวะชาย แบบกลอ่ง  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกใส่สายสวนปสัสาวะหญงิ แบบกลอ่ง  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการดูแลแผลบริเวณเทา้และขา  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 5 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัดชันีความรอ้นในสภาพแวดลอ้ม พรอ้มอปุกรณ์

สอบเทยีบ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 267,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณเสยีงสะสมพรอ้มอปุกรณ์สอบเทยีบ  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้แสง  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ฝุ่ นที่สามารถเขา้สู่ถงุลมปอด  พรอ้มเครื่องสอบ

เทยีบ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ฝุ่ นรวม พรอ้มเครื่องสอบเทยีบ  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 316,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดักา๊ซพรอ้มกนั 5 ชนิด ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการนวดอจัฉริยะ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 8 3,120,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายช่องเดยีว (Autopipette) ขนาด 

0.2-2.0, 2-20, 10-100, 20-200, 100-1000 ไมโครลติร  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 28 1,047,200                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนร์ะดบัวจิยั ชนิด 2 ตา  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 60 2,340,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติข ัน้สูงเด็กทารก พรอ้มเครื่องจ าลอง

คลืน่หวัใจ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 4 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ผสมสารใหเ้ขา้กนั ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 60 528,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกปฏบิตัิการช่วยฟ้ืนคืนชพีข ัน้สูงผูใ้หญ่ พรอ้ม

อปุกรณ์ควบคุม  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลายพรอ้มเตาใหค้วามรอ้น (Hot plate 

stirrer)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 18 198,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งฮมีาโตคริต  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 10 410,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเด็ก  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 5 32,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 7 333,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิ

(Refrigerated Centrifuge)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 5 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั คนั 5 50,000                        
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รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉีดยา  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา คนั 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นสอนท าการฟ้ืนคืนชพีผูใ้หญ่ประเภทครึ่งตวั  ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 14 518,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูมแิบบตัง้

โตะ๊ (Refrigerated Centrifuge)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั เครื่อง 1 590,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นผวิหนงัฝึกท าแผล  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 14 588,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกฉีดยากลา้มเน้ือสะโพกพรอ้มเสยีงสญัญาณ  ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 10 370,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกฉีดยากลา้มเน้ือแขนพรอ้มเสยีงสญัญาณ  ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 10 265,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมบลอ็กชิ้นเน้ือส าหรบัตดัชิ้นเน้ือ (Tissue 

embedding center)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการตรวจครรภแ์ละคล าหนา้ทอ้ง  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 10 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกฉีดยากลา้มเน้ือขาเด็กทารก  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 10 180,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นสาธติการฝึกฉีดยาช ัน้กลา้มเน้ือสะโพก  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 10 370,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุและอปุกรณ์ป้องกนัเชื้อโรค  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 4 20,800                        

รายการระดบัที1่: ผวิหนงัจ าลองการฝึกเยบ็แผล 3 ชัน้ ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แผ่น 8 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายหวัเขม็พรอ้มที่ตดัไซริ้งค ์ ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 7,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรสาร  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั เครื่อง 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการใส่ห่วงคุมก าเนิด  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 23,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุพรีเซนเตอรไ์รส้ายและอปุกรณ์ชี้แบบเลเซอร ์ ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ (ประกอบดว้ยล าโพงไม่นอ้ยกวา่ 

15 น้ิว และไมโครโฟน 2 อนั)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ก าลงัไฟฟ้าไม่นอ้ยกวา่ 150 วตัต ์

 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ล าโพงพกพาช่วยสอน พรอ้มกระเป๋า   ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัแบบสอดแขน  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 69,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกปฏบิตัิวเิคราะหจ์บัชพีจร ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 6 4,560,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกช่วยชวีติข ัน้พื้นฐานแบบเต็มตวั ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 6 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นเด็กฝึกช่วยชวีติข ัน้พื้นฐาน  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 6 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติข ัน้พื้นฐานเด็กทารกพรอ้มอปุกรณ์

แสดงผล  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 4 396,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสาธติการกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ 

 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดจอภาพส ี 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 580,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจชนิดวเิคราะหผ์ล  ต าบลแม่กา

 อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีชนิด

หนา้จอสมัผสั   ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืช่วยใส่ท่อช่วยหายใจพรอ้มชดุถา่ยทอดสญัญาณ

ภาพ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: กระเป๋าบรรจอุปุกรณ์ช่วยชวีติฉุกเฉิน  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ใบ 2 45,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็กูช้พีผูป่้วยฉุกเฉิน  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา คนั 5 290,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงนวดพรอ้มเบาะนวดสามารถปรบัระดบัได ้ ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เตียง 20 336,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงนวดพรอ้มเบาะนวด  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา

 จงัหวดัพะเยา เตียง 20 316,000                      

รายการระดบัที1่: แพลตฟอรม์แผ่นหลงัจ าลองที่ฝึกการฝงัเขม็  ต าบลแม่กา

 อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หุ่น 20 500,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 20 148,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟอนิฟาเรด  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั เครื่อง 20 216,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันแ์อลอดีแีบบเชือ่มต่อออนไลน ์  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 5 159,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 13 คิวบกิฟตุ  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 18,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ้คเกอร ์ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 5 34,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็อาหาร  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ตวั 4 31,200                        

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองการฝงัเขม็ท่อนแขน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา หุ่น 20 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงเคลือ่นยา้ยผูป่้วยแบบไฮดรอลกิ  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เตียง 10 380,000                      

รายการระดบัที1่: นาฬกิาจบัเวลา  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: กริ่งกดโลหะ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิยชุนิดมอืถอื 5 วตัต ์ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 20 100,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองการฟงัเสยีงหวัใจและปอด ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 2 1,796,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองแขนฝึกเจาะเลอืดแบบเอนกประสงค ์ ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 6 882,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองการฝงัเขม็ท่อนลา่งชาย  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หุ่น 20 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเกา้อี้ท  าฟนัจ าลอง  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 16 8,640,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุดา้มกรอฟนั  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 30 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ  ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ANSI 

Lumens พรอ้มจอภาพ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบแช่แขง็ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 850,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบังานโลหะวทิยา ( Metallurgical 

Microscope ) พรอ้มชดุถา่ยภาพดจิติอล  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความตา้นทาน ( Impedance LCR Meter )  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊สุญญากาศที่มค่ีาการขจดัอากาศสูง  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งสเตอริโอพรอ้มไฟส่องขึ้นลง  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 10 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั เครื่อง 1 59,000                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นแบบอตัโนมตัิ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบการขึ้นรูปแบบไฟฟ้า (Electricity Forming

 Machine)   ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 728,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งสเตอริโอพรอ้มชดุวาดภาพ  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการดูดปลอ่ยสารละลายโดยต่อกบัปิเปต  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงของแขง็  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊สุญญากาศที่มค่ีาการขจดัอากาศปานกลาง  ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลดขนาดแบบลูกบด ( Universal mill )  ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลดขนาดวสัดุ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสปินโคตเตอรแ์บบใชห้วัจบัแบบสุญญากาศพรอ้ม

ดว้ยปัม๊สุญญากาศ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหุ่นยนตเ์พือ่การศึกษา  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา

 จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจนบั และวเิคราะหค์วามถี ่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3

 GHz  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: แป้นหมนุไฟฟ้า ชนิดปรบัความเร็วได ้4 สปีด (Potter s 

Wheel) ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 3 159,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขึ้นรูป ชนิดมแีขนและฉากหลงั (Jigger Normal 

Arm & Wall) ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 3 276,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดดนิระบบสุญญากาศ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 กก.

 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 480,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุประกอบหุ่นยนตข์นาดเลก็  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 276,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟลูออเรสเซนตส์เปกโทรมเิตอร ์ ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 730,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมปูนปลาสเตอรร์ะบบสุญญากาศ ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 25 ลติร (Vacuum Agitator for Plaster)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 440,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์3 กระบอกตา ส าหรบังานโพลาไรซ ์

พรอ้มชดุถา่ยภาพดจิติอล  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัล  าแสง (UV-Vis Spectrophotometer)  ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 295,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบอตัราการไหลของเมด็พลาสติก ( Melt 

Flow Index ) ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมกิซโ์ดเมนออสซลิโลสโคป ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 

MHz  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 715,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดสญัญาณ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 246,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดสญัญาณความถีสู่ง  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 392,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดสญัญาณ (Radio Frequency)  ต าบลแม่กา

 อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 676,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามถี ่แบบ USB 9 kHz – 6.2 GHz  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจนบั และวเิคราะหค์วามถี ่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20

 GHz  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 419,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดปลอ่ยสารละลายอตัโนมตัิ  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 30 720,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประมวลผลเพือ่แสดงผลทางทนัตกรรม พรอ้ม

อปุกรณ์ท าฟนั ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 30 900,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 20 933,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุออกซเิจนฉุกเฉินชนิดพกพา  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 4 88,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉินสแตนเลส  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา คนั 3 75,000                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 0 13,000,000                   

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 17,604,000                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 17,604,000                

งบอดุหนุน 17,604,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,604,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 17,604,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 709,538,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 709,538,600              

การจดัการเรียนการสอน 709,538,600              

งบอดุหนุน 709,538,600              

เงนิเดอืน 619,179,300                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1391 619,137,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 1 42,000                        

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 18,385,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 218 18,385,200                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 25,001,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราวรายเดอืน อตัรา 56 25,001,400                   

ค่าตอบแทน 46,468,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 2 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 219 5,328,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 7 2,210,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเงนิประจ าต าแหน่งทางบริหารมวีาระ อตัรา 213 32,049,500                   
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 49 6,796,800                    

ค่าใชส้อย 504,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 56 504,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 443,639,500              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 36,617,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 36,617,000                

งบอดุหนุน 36,617,000                

ค่าวสัดุ 36,460,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 14535 6,460,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 30,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 156,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิคณะกรรมการกฬีา

มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 0 35,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิ ASIA PACIFIC STUDENT

 SERVICES ASSOCIATION (APSSA) 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิสภาคณบดคีณะสถาปตัยกรรม

ศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิองคก์รผูบ้ริหารคณะทนัต

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท) 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าธรรมเนียมในการออกใบรบัรองขอความ

เห็นชอบหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรแ์ละรบัรองสถาบนั 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิ The Association of 

Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) 0 12,200                        

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 97,337,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 97,337,400                

งบอดุหนุน 97,337,400                

ค่าตอบแทน 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 10,000,000                   

ค่าใชส้อย 30,082,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ คน 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,082,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 18,154,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 16,154,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,000,000                    

ค่าวสัดุ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 6013 18,000,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 21,101,400                   

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง 

(HPLC) พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัประสทิธภิาพการเผาไหมแ้บบพกพา 

(Combustion gas portable analyzer )   ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 1 1,390,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องสรา้งชิ้นงานสามมติิจากวสัดุผง ดว้ย

เทคโนโลย ีColor jet printing   ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบสมรรถนะสถานีประจไุฟฟ้าส าหรบั

ยานยนตไ์ฟฟ้า ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บเมลด็พนัธุ ์ความจไุม่นอ้ยกวา่ 3,000 ลติร  ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารชนิดแม่เหลก็พรอ้มใหค้วามรอ้น  ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกล ัน่ระเหยสารแบบหมนุ (Rotary evaporator)  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัชิ้นเน้ือแบบกึ่งอตัโนมตัิ  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องค ัน้น า้ผลไมแ้ยกกาก-น า้ (Heavy duty juicer)  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมแบบ Gradient พรอ้ม

เครื่องส ารองไฟ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น (Hot air oven) ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการรกัษาความปลอดภยัระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอร ์  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 10 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเทคโนโลยไีฟเบอรอ์อฟติคเพือ่การเรียนการ

สอน (Optical Communication Trainer)   ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง ชดุ 2 640,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการการสือ่สารดจิติอล (Digital 

Communication Trainer)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 640,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องไสไมแ้บบตัง้โตะ๊  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึไม ้4 จบั ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพบัแผ่นโลหะ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเลือ่ยฉล ุจกิซอว ์ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา เครื่อง 7 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเลาเตอร ์(Router)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรส าหรบัเยบ็ผา้ ระบบดจิติอล  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัไมแ้บบสายพาน  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา

 จงัหวดัพะเยา ตวั 4 48,000                        

รายการระดบัที1่: ปืนยงิลิม่หลงั  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงเอกประสงคพ์รอ้มไมค ์ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 2,500 ANSI Lumens ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เลือ่ย ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 น้ิว  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองโครงสรา้งกลา้มเน้ือมนุษยเ์พศชาย    ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: โครงกระดูกจ าลอง  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา ตวั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นวนีสัเปลอืยต าบลแม่กา  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา

 จงัหวดัพะเยา ตวั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หุ่นวาดภาพน่ิงรูปทรงเลขาคณิต  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นวาดภาพน่ิงรูปปัน้เดวดิ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา

 จงัหวดัพะเยา หุ่น 1 5,000                         
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รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์สองหนา้ ขาต ัง้มลีอ้เลือ่นแบบหมนุได ้

ชนิดมแีม่เหลก็  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา กระดาน 5 32,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เขยีนแบบ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100x60ซม. พรอ้มเกา้อี้

ปรบัระดบัความสูงได ้แบบมลีอ้และพนกัพงิ และทสีไลดย์าว ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 100 ซม.  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 50 340,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เขยีนแบบชนิดมไีฟ(ดราฟไฟ) พรอ้มทสีไลด ์  ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางอปุกรณ์   ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั หลงั 8 96,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอร ์  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 6 47,400                        

รายการระดบัที1่: ตูห้นงัสอื ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 80x202x45 cm ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 4 28,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชว ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 5 ชัน้ ส าหรบัวางผลงาน ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงสเตอริโอ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพงพรอ้มไมคโ์ครโฟนแบบมสีาย  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,600 ANSI Lumens พรอ้มฉากรบัโปรเจกเตอรแ์บบแขวนติดฝ้า

เพดานแบบมว้นเกบ็ได ้ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 6 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฎบิตัิงานไมแ้ละเลือ่ยวงเดอืน  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: สวา่นแท่น พรอ้มหวัสวา่น  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา

 จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: ปืนยงิตะปูคอนกรีต  พรอ้มไสต้ าบลแม่กา  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: ปัม๊ลม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 แรงมา้ พรอ้มถงั ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 50 ลติร ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ปัม๊ 1 10,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้าระบบอนิเวริท์เตอร ์ แบบหูหิ้ว พรอ้ม

ลวดเชือ่ม และหนา้กากเชือ่มปรบัแสงอตัโนมตัิ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง ตู ้ 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: แท่นตดัไฟเบอร ์เครื่องตดัเหลก็ ขนาดไม่นอ้กยวา่ 14 น้ิว 

 พรอ้มใบตดั ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทางเลเซอร ์ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา

 จงัหวดัพะเยา อนั 2 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายขา้มศรีษะ (Overhead Projecter)   ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 3 28,500                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอรบ์านเปิด ไม่นอ้ยกวา่ 9 ประตู  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 10 69,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัองศา ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 น้ิว  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 7,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัไฟเบอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 14 น้ิว ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 6,600                         

รายการระดบัที1่: สวา่นไรส้ายแบบกระแทก แบตเตอรี่ชนิดลเิที่ยม ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 18 โวลต ์ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 13,200                        

รายการระดบัที1่: สวา่นโรตารี่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18มม. ก าลงัไฟฟ้าไม่นอ้ย

กวา่ 440 วตัต ์2 ระบบ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ปัม๊ลมขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1.5 แรงมา้ แบบไม่ใชน้ า้มนั เสยีง

เงยีบ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ชือ่ม อนิเวริท์เตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 แอมป์  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทรายสายพาน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 น้ิว 

 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 5,100                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งส ารวจอเิลก็ทรอนิกส ์  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 101,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัสญัญาณดาวเทยีม (GPS)  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 29,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเลือ่ยจิก๊ซอ ก าลงัไฟฟ้าไม่นอ้ยกวา่ 710 วตัต ์ 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ไฟส่องสวา่งสปอรต์ไลท ์  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: แป้นหมนุไฟฟ้าต าบลแม่กา  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: แป้นจบัชิ้นงาน  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 5 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นและดูดน า้  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: เตาไฟฟ้าอณุหภูมสูิงส าหรบัเผาเซรามคิ   ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เตา 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บานเปิดทบึ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บานกระจกใส 2 ช่องบน  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 5 32,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บานเปิดกระจกใส  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอร ์12 ช่อง  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา หลงั 3 25,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดัและทดสอบสมรรถนะการแปรผนัแสงอาทติย ์ 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ต่อพ่วงชดุวดัและทดสอบสมรรถนะการแปรผนั

แสงอาทติย ์ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 202,400                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาแบบตัง้โปรแกรมและแสดงผลเป็นดจิติอล  ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 ลติร  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัหลายพารามเิตอร,์ ดโีอ, พเีฮช, คอนดกัติวติี้, 

เท็มพ(์ muliparameter, DO pH conductivity temp)  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊สุญญากาศ พรอ้มชดุกรอง  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่แยกสารชนิดควบคุมอณุหภูม ิ(Refrigerated 

Centrifuge, tube 50,15,2 mL)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั เครื่อง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปรบัเทยีบอตัราการไหลของอากาศแบบปรบัได ้ ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 132,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มอารก์อน ระบบซปุเปอรอ์นิเสอรเ์ตอร ์ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: มเิตอรว์ดัการไหล  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ปรบัแรงดนักา๊ซ (Pressure requlater) ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 0-10 บาร ์ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการขบัเคลือ่นดว้ยตวัประมวลผลสญัญาณ

เชงิเลข  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 955,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบการยบุตวัของดนิ (Consolidation test)  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ปรบัแรงดนักา๊ซ (Pressure requlater) ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 0-40 บาร ์ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวเิคราะหก์ าลงัไฟฟ้า  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 999,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มซโีอทู (Mig/Mag)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยงิบอรด์  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ปากกาจบัชิ้นงาน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 น้ิว  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา อนั 2 12,000                        

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 291,437,100              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 291,437,100              

งบอดุหนุน 291,437,100              

ค่าวสัดุ 46,896,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 7343 46,896,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 108,140,500                 

รายการระดบัที1่: ลฟิตพ์ยาบาล (BED LIFT) อาคารอบุตัิเหตุและฉุกเฉิน

(OPD) น า้หนกั บรรทุกไม่นอ้ยกวา่ 1,000 กโิลกรมั ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 60 

เมตร/นาท/ี3ชัน้/3ประตู  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิตพ์ยาบาล (BED LIFT) อาคารหอพกัผูป่้วย 1 

น า้หนกับรรทุกไม่นอ้ยกวา่ 1,000 กโิลกรมั ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 60 เมตร/

นาท/ี6ชัน้/5ประตู  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิตโ์ดยสาร (PASSENGER LIFTS-BED TYPE) 

น า้หนกับรรทุกไม่นอ้ยกวา่ 1,000 กโิลกรมั ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 60 เมตร/

นาท/ี4ชัน้/4ประตู  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 5 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ลฟิตส่์งของ (DUMB WAITER)  อาคารคณะทนัต

แพทยศาสตร ์น า้หนกับรรทุกไม่นอ้ยกวา่ 100 กโิลกรมั ความเร็วไม่นอ้ยกวา่

 25 เมตร/นาท/ี3ชัน้/2ประตู  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 2 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิทส์ าหรบัส่งเครื่องมอืและเวชภณัฑ ์ ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 4 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงนอน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3.5 ฟตุ พรอ้มฟูกและเครื่อง

นอน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เตียง 68 2,641,800                    

รายการระดบัที1่: เตียงนอนขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 ฟตุ พรอ้มฟูกและเครื่อง

นอน  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เตียง 20 1,198,800                    

รายการระดบัที1่: เตียงนอนขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 ฟตุ  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เตียง 240 8,952,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊เครื่องแป้งพรอ้มสตูนัง่ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา

 จงัหวดัพะเยา ชดุ 54 1,323,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เสื้อผา้  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ใบ 274 12,782,100                   

รายการระดบัที1่: ตูข้า้งเตียง  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ตวั 142 837,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้อุ่น ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6,000 วตัต ์ ต าบลแม่

กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 54 307,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบสญัญาณทวีดีจิติอล อาคารหอ้งพกับุคลากร  ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา งาน 6 672,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมเติมอากาศ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,150 ลูกบาศกฟ์ตุ

ต่อนาท ีพรอ้มชดุกรองอากาศ พรอ้มติดต ัง้  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 2 400,000                      
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รายการระดบัที1่: พดัลมเติมอากาศ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ลูกบาศกฟ์ตุ

ต่อนาท ีพรอ้มชดุกรองอากาศ พรอ้มติดต ัง้  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา ชดุ 5 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกรองอากาศประสทิธภิาพสูงพรอ้มอปุกรณ์การติดต ัง้  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 22 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าลมเยน็  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 51,500 บทียูีต่อ

ช ัว่โมง พรอ้มติดต ัง้  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 103,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าลมเยน็  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 58,900 บทียูีต่อ

ช ัว่โมง พรอ้มติดต ัง้  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าลมเยน็  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 60,500 บทียูีต่อ

ช ัว่โมง พรอ้มติดต ัง้  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 121,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าลมเยน็  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 77,800 บทียูีต่อ

ช ัว่โมง พรอ้มติดต ัง้  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 2 311,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าลมเยน็  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 81,700 บทียูีต่อ

ช ัว่โมง พรอ้มติดต ัง้  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบประชาสมัพนัธแ์บบดจิติอล (Digital Signage) 

ภายในอาคารศูนยก์ารแพทย ์  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 1,227,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงหอ้งประชมุไม่นอ้ยกวา่ 60 ที่น ัง่  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 10,100,500                   

รายการระดบัที1่: ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า การส ารองกระแสไฟฟ้าและ

ระบบท าความเยน็หอ้งขอ้มูลศูนยก์ลาง อาคาร OPD  ต าบลแม่กา อ าเภอ ระบบ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบส ารองกระแสไฟฟ้าส าหรบัหอ้งขอ้มูลศูนยก์ลาง 

ส าหรบัหอ้งผ่าตดั ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร ส าหรบัระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (ระยะที่ 2)  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 27,253,100                   

รายการระดบัที1่: ระบบบนัทกึและอ่านขอ้มูลการรบัจ่ายยาแบบบารโ์คต๊  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 1,161,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบโทรทศันส์ าหรบัหอ้งพกัผูป่้วย  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 1,998,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 15,836,000                   

รายการระดบัที1่:   ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 37 15,836,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 117,150,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในศูนยก์ารแพทยแ์ละ

โรงพยาบาล ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา งาน 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกลุม่อาคารโรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัต

แพทยศ์าสตร ์ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา กลุม่ 1 72,150,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,414,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาส าหรบันกัศึกษาเภสชัศาสตร์ 0 3,414,600                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 9,125,900                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 9,125,900                 

งบอดุหนุน 9,125,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,125,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม โครงการ 0 7,915,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนที่มคีวาม

บกพร่องทางการเรียนรู ้(นกัเรียนพเิศษ) จงัหวดัพะเยา โครงการ 0 1,210,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 9,122,100                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 9,122,100                 
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งบอดุหนุน 9,122,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,122,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม โครงการ 0 9,122,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 87,084,100                

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 87,084,100                

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจน 87,084,100                

งบอดุหนุน 87,084,100                

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 43,584,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้การท างานของกลา้มเน้ือ (Muscle 

Stimulation Device)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาโรคผวิหนงัดว้ยแสงอลัตรา้ไวโอเลท 

(Phototherapy Device)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กลอ้งส่องตรวจระบบน า้ด ีตบัและตบัอ่อน 

(ERCP)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจกระเพาะปสัสาวะ (Cystoscope 

Instrument) ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะคลืน่เสยีงความถีสู่ง (Ultrasound) 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง 

(Echocardiography)  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์สือ่สารทางไกลทางการแพทย ์(Telemedicine)

  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 3,216,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้นพรอ้มเครื่องช่วยหายใจและ

ระบบจ่ายแกส๊อเิลก็ทรอนิกส ์  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุออกซเิจนฉุกเฉินชนิดพกพา  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 3 66,600                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉุกเฉินสแตนเลส  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา คนั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อโรคอตัโนมตัิดว้ยไอน า้ ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุลา้งและท าลายเชื้ออตัโนมตัิ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ลฟิทส์ าหรบัส่งเครื่องมอืและเวชภณัฑ ์ปรบัความเร็ว

อตัโนมตัิ ศูนยส่์งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูผูสู้งอาย ุ ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศนเ์พือ่การผ่าตดั  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจฟนั  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 20 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืส ารวจโรคปริทนัต ์(Periodontal explorer)    

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัแรงกดของขณะยนื เดนิ หรือวิง่โดยใช ้

โปรแกรมประมวลผลในการแสดงผลและวเิคราะหผ์ล  ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกการทรงตวัพรอ้มอปุกรณ์ช่วยยกผูป่้วยจากท่านัง่

สู่ท่ายนื  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวดัวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวร่างกายแบบพกพา  ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกเพิม่ความแขง็แรงกลา้มเน้ือแบบใหข้อ้มูล

ป้อนกลบั  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 275,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องผสมรอบสูง (Hi-speed mixer)  ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่อฉีดน า้เกลอื   ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 22 ลติร  ต าบล

แม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ -20 องศาเซลเซยีส   ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา

 จงัหวดัพะเยา ตู ้ 1 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอนิฟราเรดเทอรโ์มมเิตอร ์ ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุยูนิตทางทนัตกรรมส าหรบัผูสู้งอาย ุ ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ชดุ 10 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ศูนยส่์งเสริมสุขภาวะองคร์วมของผูสู้งวยัในชมุชนแบบมี

ส่วนร่วม  ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา รายการ 1 18,500,000                   

กระทรวงสาธารณสขุ 203,848,300               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 203,848,300              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 203,334,300              

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 1,200,000                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ALS with evaluation and feedback ระบบจ าลอง

สถานการณ์ทางการแพทยเ์สมอืนจริงเพือ่ฝึกทกัษะชนิดไรส้าย ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืง ระบบ 1 1,200,000                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 192,715,800              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 192,715,800              

งบลงทนุ 192,715,800              

ครุภณัฑ์ 17,623,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 10,895,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 mA. แบบ

แขวนเพดานดจิติอล 1 จอรบัภาพ โรงพยาบาลพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 6,420,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100% แบบเจาะแกซ๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 240 ลติร 

โรงพยาบาลเชยีงค า ต าบลหยว่น อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยชนิดสามไกปรบัดว้ยไฟฟ้าราวปีกนกพรอ้ม

เบาะและเสาน า้เกลอื โรงพยาบาลปง ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เตียง 5 275,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 560 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงสีเ่หลีย่ม ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลจนุ ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 1,930,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 6,728,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลดอกค าใต ้

ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลเชยีงม่วน 

ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา คนั 1 2,100,000                    
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รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลแม่ใจ 

ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลปง 

ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,092,800                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,254,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลภูซาง ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา หลงั 1 9,627,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้น

แผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลภูกามยาว ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว หลงั 1 9,627,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 155,838,800                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก 6 ชัน้ (มชี ัน้ใตด้นิ) เป็นอาคาร คสล. 6 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 1 135,956,600                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอกและอบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 7,124 ตารางเมตร (โครงสรา้งตา้นแผ่นดนิไหว) 

โรงพยาบาลเชยีงค า ต าบลหยว่น อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา หลงั 1 19,882,200                   

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 9,418,500                 

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 9,418,500                 

งบลงทนุ 9,418,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,418,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,418,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลจนุ ต าบลหว้ย

ขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา รายการ 1 1,418,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาด 200 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

โรงพยาบาลดอกค าใต ้ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ระบบ 1 8,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 514,000                   

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 360,000                   

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 360,000                   

งบลงทนุ 360,000                   

ครุภณัฑ์ 360,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 360,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติ พรอ้มชดุประเมนิผล วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 1 360,000                      

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 154,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 154,000                   

งบลงทนุ 154,000                   

ครุภณัฑ์ 154,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 154,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา เครื่อง 4 84,000                        
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สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 25,098,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 9,098,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,098,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 8,698,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 8,698,000                 

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพะเยา  

ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 200,000                      

งบอดุหนุน 8,498,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,498,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรตันคูหาวนาราม ต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่ากลว้ยงาม ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคุม้ ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งรวงทอง ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปางถ า้ ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปวัแหลง ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหลวง ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีไฮค า ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหลา่ย ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัม่วงชมุ ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยทรายเลือ่น ต าบลสนัโคง้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนเหลก็ ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา วดั 1 73,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญยนื ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุญเกดิ ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแม่ทะลาย ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบงัวนั ต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปทุมทอง ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราชคฤห ์ต าบลเวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุญโยง ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัร่องไฮ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยเคียน ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นงิ้ว ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัต า๊พระแล ต าบลต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระธาตุภูขวาง ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่ดอนมูล ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัค่าไพบูลย ์ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนไชย ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหลวง ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองบวั ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา วดั 1 333,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัโพธาราม ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัปวัดอย ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 16,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 16,000,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 16,000,000                

การตรวจพสูิจนห์ลกัฐานและการด าเนินการดา้นนิตวิทิยาศาสตรต์ ารวจ 16,000,000                

งบลงทนุ 16,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารที่ท  าการพสูิจนห์ลกัฐานจงัหวดั

พะเยา ต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา โครงการ 1 16,000,000                   

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 25,764,800                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นตอ๋ม 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพะเยา  ต าบลบา้นตอ๋ม อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 14,600,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 14,600,000                

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 14,600,000                

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 14,600,000                

งบรายจ่ายอื่น 14,600,000                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร สตจ.พะเยา พรอ้มบา้นพกัและ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 14,600,000                   

ส านกังานอยัการสูงสุด 11,029,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 11,029,600                

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 11,029,600                

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 11,029,600                

งบรายจ่ายอื่น 11,029,600                

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการ

จงัหวดัเชยีงค า พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลน า้แวน อ าเภอ แห่ง 1 227,600                      

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการจงัหวดัเชยีงค า 

พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลน า้แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดั แห่ง 1 10,802,000                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 381,471,200               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 148,423,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 148,423,200              

โครงการบูรณาการการคา้ การลงทนุ 12,144,500                

พฒันาและส่งเสริมผูป้ระกอบการใหม้ปีระสทิธภิาพสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัภูมภิาค 12,144,500                

งบด าเนินงาน 12,144,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,144,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 12,144,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสนบัสนุนการสรา้งเครือขา่ยผูป้ระกอบการ 

4 จงัหวดั ภาคเหนือตอนบน 2 0 2,874,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการเชือ่มโยงสนิคา้เกษตรเศรษฐกจิที่สาคญั

ของกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 0 9,270,000                    

โครงการเพิม่ขดีในการแขง่ขนัการเกษตรระดบัภูมภิาค 128,067,700              

พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยัไดม้าตรฐาน เพือ่พฒันาเป็นแหลง่

ผลติสนิคา้คุณภาพปลอดภยัไดม้าตรฐาน 57,129,900                

งบด าเนินงาน 42,184,900                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,184,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,236,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 19,920,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาค่าตรวจสอบเพือ่รบัรองฮาลาล พรอ้ม

หนงัสอืรบัรองและหนงัสอืส าคญัใหใ้ชเ้ครื่องหมายฮาลาล 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าบรรจภุณัฑใ์หก้ลุม่

วสิาหกจิที่ผ่านการรบัรองเครื่องหมายฮาลาล 10 กลุม่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหเ์คมี 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการยกระดบัมาตรฐานหอ้งปฏบิตัิการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 470,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมแสดงสนิคา้และเชือ่มโยง

ตลาดสนิคา้เกษตรในเขตภาคกลาง 0 4,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมแสดงสนิคา้และเชือ่มโยง

ตลาดสนิคา้เกษตรในเขตภาคตะวนัออก 0 4,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมแสดงสนิคา้และเชือ่มโยง

ตลาดสนิคา้เกษตรในเขตตะวนัออกเฉียงเหนือ 0 4,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมแสดงสนิคา้และเชือ่มโยง

ตลาดสนิคา้เกษตรในเขตภาคใต ้ 0 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,515,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,515,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 11,227,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 3,592,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 3,950,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 3,685,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,073,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 490,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,722,000                    

งบลงทนุ 14,945,000                

ครุภณัฑ์ 11,125,000                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 625,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสูญญากาศ เครื่อง 5 625,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องยกวเิคราะหป์ริมาณสารในภาวะแกส๊ เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทรกราฟีของเหลวสภาวะสูง เครื่อง 1 4,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,820,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,820,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติยพ์รอ้มติดต ัง้ หมู่ที่ 

9 ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติยพ์รอ้มติดต ัง้ หมู่ที่ 

2 ต าบลลอ อ าเภอจลุ จงัหวดัพะเยา หลงั 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา หลงั 1 3,000,000                    

ผลติโคเน้ือคุณภาพเพือ่การตลาดแบบครบวงจร และอาหารปลอดภยัสุ่อาเซยีนในเขต

ภาคเหนือตอนบน 2 27,450,600                

งบด าเนินงาน 15,326,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,326,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 126,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประกวดสตัวจ์งัหวดั 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,964,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,964,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,488,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 860,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,103,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 525,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 2,747,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 720,000                      

งบลงทนุ 12,124,000                

ครุภณัฑ์ 12,124,000                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 12,124,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่หญา้ แบบ 4 ใบมดี พรอ้มเครื่องยนตเ์บนซนิ

ขนาด 5.5 แรงมา้ เครื่อง 10 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัฟางก าลงัการผลติ วนัละ 800 - 1,500 กอ้น เครื่อง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพชือาหารสตัวแ์บบ duble chop เครื่อง 2 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพชือาหารสตัว ์แบบ single chop เครื่อง 2 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัโค พกิดั 1,500 Kg/0.5-1 Kg ระบบแบบ

มลีอ้ส าหรบัเคลือ่นยา้ย เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดอาหารสตัวพ์รอ้มมอเตอร ์ขนาด 5 แรงมา้ เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุซองควบคุมและบงัคบัสตัว ์เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 2 น้ิว ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รถแทรคเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 แรงมา้ คนั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องหวา่นปุ๋ ยคอกตวัถงัท าดว้ยเหลก็ ขนาดความจไุดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 4,000 กโิลกรมั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรคเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 75 แรงมา้ คนั 1 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแบบจานหมนุ ตดัหญา้ไดก้วา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.80 เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั ชนิดลอ้ยาง 4 ลอ้ เครื่องยนตด์เีซล 4 

จงัหวะ มกี าลงัไม่นอ้ยกวา่ 90 แรงมา้ คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัสตัวแ์บบดจิติอลพกิดัในการช ัง่สูงสุด 

2,000 กโิลกรมั พรอ้มกรงช ัง่น า้หนกั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุใบมดีดนัหนา้ดนิ ขนาด 75 แรงมา้ ชนิดขบัเคลือ่น 4 ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ผานพรวน 16 ใบ มขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 24 ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ผานไถ 7 ใบ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: จอบหมนุ ใบมดีไม่นอ้ยกวา่ 48 ใบ ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตอนโคแบบยางรดั สามารถใชไ้ดก้บัโคที่มนี า้หนกั

ต ัง่แต่ 150 - 1,300 กโิลกรมั ชดุ 3 54,000                        

ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการผลติขา้วและผลติภณัฑข์องกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 2 43,487,200                

งบด าเนินงาน 24,387,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,387,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,442,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,900,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาและปรบัแต่งระบบเกษตรแม่นย า 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัแต่งระบบ GAP & GMP 0 750,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาน าเขา้ขอ้มูลในฐานขอ้มูล 0 1,150,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกบ็ขอ้มูล วเิคราะห ์และสรุปความตอ้งการ

ของตลาดขา้วหอมมะลภิายในประเทศและต่างประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเชือ่มโยงตลาดเจรจาจบัคู่ธุรกจิ

 Bussiness Matching 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมขา้วเพือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแปลงเรียนรู ้17 จดุ 0 2,550,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองแปลง GAP 0 1,020,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยทอดเทคโนโลยี 0 1,275,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 0 3,755,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,275,200                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,275,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 4,081,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 869,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 2,356,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 856,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 1,130,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 476,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,811,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 110,000                      

งบลงทนุ 19,099,800                

ครุภณัฑ์ 19,099,800                   

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 616,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-86 องศาเซลเซยีส เครื่อง 1 616,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 18,483,800                   

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามรอ้นและกวนสาร (Hotplate Stirrer) ปรบั

ความเร็วรอบไดสู้งสุดถงึ 1,500 รอบต่อนาท ีใหค้วามรอ้นไดสู้งสุดถงึ 380 เครื่อง 3 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรดเป็นด่างแบบตัง้โตะ๊สามารถวดัค่า

ความเป็นกรดด่างไดต้ ัง้แต่ -2 ถงึ +16 โดยมค่ีาความละเอยีด 0.001 pH เครื่อง 1 67,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเพาะเชื้ออณุหภูมสูิง (Heated Incubator) ความจุ

ภายในตูป้ระมาณ  93  ลติร เครื่อง 1 147,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ผสมสาร (Shaker) รอบในการเขยา่ 20 ถงึ 

250 รอบต่อนาที เครื่อง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า แบบทศนิยม 5 ต าแหน่ง เครื่อง 1 274,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีป่นพรอ้มอปุกรณ์มอเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 HP เครื่อง 1 368,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจพุรอ้มอปุกรณ์ ความเร็วบรรจ ุ20 - 45 ซอง เครื่อง 1 405,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและบนัทกึพื้นที่ในแบบภาคสนามจอแสดงผลมี

ขนาดใหญ่แบบ 64 x 240 pixel graphic LCD เครื่อง 1 425,600                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเลี้ยงเชื้อที่อณุหภูมติ า่ ความจภุายในตูป้ระมาณ เครื่อง 1 510,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหธ์าตุดว้ยเปลวไฟสามารถตรวจวเิคราะห์

ปริมาณแคดออิอนท ัง้ 5 ชนิด เครื่อง 1 599,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้เยอืกแขง็แบบสุญญากาศ เครื่อง 1 672,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊เมด็ยาแบบโรตารี่ ความสามารถในการผลติ 

10,000 - 30,000 เมด็ต่อช ัว่โมง มอเตอรข์นาด 2 แรงมา้ เครื่อง 1 882,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมสภาวะแวดลอ้ม  (Growth Chamber) 

สามารถควบคุมอณุหภูมติ ัง้แต่ 0 องศาเซลเซยีส ถงึ 50 องศาเซลเซยีส เครื่อง 1 1,456,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณโปรตีนแบบอตัโนมตัิพรอ้ม เครื่อง 1 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเกี่ยวนวดขา้วขนาดเลก็ น า้หนกั 350 กโิลกรมั เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสขีา้วกลอ้ง แบบ 4 ลูกยาง สขีา้วเปลอืกไดไ้ม่ต า่

กวา่ช ัว่โมงละ 100 - 150 กโิลกรมั มอเตอร ์3 แรงมา้ เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดขา้วเปลอืกพรอ้มเสากระพอ้พรอ้ม เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัขา้วกลอ้งตะแกรงโยกพรอ้มระบบไฟฟ้า ตะแกรง

โยก ขนาด 14 ช่อง เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบลดความชื้น เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องจกัรโรงสขีา้วพรอ้มเครื่องคดัแยกเมลด็และ

อปุกรณ์พรอ้มระบบไฟฟ้า ก าลงัการผลติ 1 - 2 ตนัต่อช ัว่โมง ชดุ 1 7,170,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจสูุญญากาศอตัโนมตัิ ขนาดบรรจ ุ1 - 8 เครื่อง 1 2,700,000                    

โครงการบูรณาการการทอ่งเทีย่วของกลุ่มจงัหวดั 3,400,000                 

หมูบ่า้นเพือ่การทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 3,400,000                 

งบด าเนินงาน 55,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 55,000                        

งบลงทนุ 3,345,000                 

ครุภณัฑ์ 3,345,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 3,345,000                    

รายการระดบัที1่: รถรางน าเที่ยว ขนาด 20 ที่น ัง่ (เครื่องดเีซล) คนั 2 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เรือคายดั 1 ที่น ัง่ ล  า 6 150,000                      

รายการระดบัที1่: เรือคายดั 3 ที่น ัง่ ล  า 5 155,000                      

รายการระดบัที1่: เรือคายดั 2 ที่น ัง่ ล  า 5 140,000                      

โครงการบูรณาการสิ่งแวดลอ้มและสาธารณภยั 4,811,000                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่าในพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 4,391,000                 

งบด าเนินงาน 4,391,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,391,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,391,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโครงการบูรณาการป้องกนัแกไ้ข

ปญัหาหมอกควนัและไฟป่าจงัหวดัพะเยา 0 4,391,000                    

ศูนยเ์รียนรูส้าธารณภยักลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 420,000                   

งบลงทนุ 420,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 420,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 420,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีง

ค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีง

ค า จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและพฒันาศูนยพ์กัพงิ ต าบลงมิ อ าเภอปง แห่ง 1 140,000                      

จงัหวดัพะเยา 233,048,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 233,048,000              

การพฒันาดา้นสงัคม 18,700,000                

ส่งเสริมสงัคมเอื้ออาทร ภายใตก้ารเหน็คุณค่า อตัลกัษณ์ประวตัศิาสตรแ์ละ

วฒันธรรมพะเยา 8,500,000                 
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งบด าเนินงาน 8,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 798,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 775,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 403,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 334,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 37,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,925,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 46,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 413,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 293,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 98,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทพีรอ้มรื้อถอน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพธิกีร 0 50,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง 0 354,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 240,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 1,079,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าสถานที่ 0 78,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าโลร่างวลั 0 146,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 218,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 1,785,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอก 0 13,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงสนิคา้/ผลติภณัฑ์ 0 757,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประดบัโคม 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าเครื่องบวงสรวง 0 67,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาสาธติภูมปิญัญา 0 274,200                      

รายการระดบัที2่: เช่าเครื่องดนตรี 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาติดต ัง้ระบบไฟฟ้า 0 295,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัขบวนแห่ศิลปและวฒันธรรม 0 508,400                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประชาสมัพนัธง์าน 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเกา้อี้ 0 5,000                         

พฒันาอาชพี ยกระดบัรายไดป้ระชาชน 1,200,000                 

งบด าเนินงาน 1,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 64,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 421,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 75,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 129,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 669,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 45,000                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 10,362,500                

ส่งเสริมการอนุรกัษ ์และฟ้ืนฟูแหลง่น า้ 6,000,000                 

งบด าเนินงาน 3,150,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 656,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 656,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 390,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,104,000                    

งบลงทนุ 2,850,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,850,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายแบบกึ่งถาวร แห่ง 50 1,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 950,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกกลา้แฝก กลา้ 500000 950,000                      

สรา้งการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้มคุณภาพอากาศแบบ

บูรณาการ 1,540,000                 

งบด าเนินงาน 1,540,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,540,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 690,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้าย 0 240,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทดแทน และลดปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 2,822,500                 

งบด าเนินงาน 1,922,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,922,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 230,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 575,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 120,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 46,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 310,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้าย 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าชดุเตาขยะไรม้ลพษิ ชดุ 5 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าแบบหลอ่เตาเศรษฐกจิขนาดครวัเรือน 9 45,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,096,300                    

งบลงทนุ 900,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้เพือ่การเกษตรแบบเคลือ่นที่ ขนาด 600 วตัต์ แห่ง 3 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบสูบน า้เพือ่ประปาชมุชน จ.พะเยา แห่ง 2 600,000                      

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 16,006,800                
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การป้องกนั ปราบปรามและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 8,056,600                 

งบด าเนินงาน 7,936,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,936,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 4,064,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,607,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 526,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 213,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 867,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,104,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 506,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 300,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง 0 49,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 746,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าสถานที่ 0 49,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าใบประกาศนียบตัร 0 37,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าโลร่างวลั 0 15,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 135,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 123,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้าย 0 42,300                        

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์นาม 120,000                      

รายการระดบัที1่: เสื้อเกราะอ่อน ตวั 10 120,000                      

สรา้งความม ัน่คง พื้นทีต่อนใน 4,097,500                 

งบด าเนินงาน 4,097,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,097,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 499,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 798,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 516,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 60,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 222,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,798,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 67,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 1,047,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าใบประกาศนียบตัร 0 30,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าของที่ระลกึ 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 42,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาตกแต่งเวที 0 5,000                         

การเสริมสรา้งความม ัน่คงตามแนวชายแดน 1,880,000                 

งบด าเนินงาน 1,150,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 62,400                        
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 12,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 12,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,074,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 52,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 23,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 386,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าสถานที่ 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน 0 588,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้าย 0 20,000                        

งบลงทนุ 730,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 730,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มล าน า้หนา้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นฮวก ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดั

พะเยา กวา้ง 1.70 เมตร ยาว 14.00 เมตร แห่ง 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทางขึ้นฐาน ต าบลภูซาง 

อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.10 สายทาง 1 230,000                      

พฒันาการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE และหน่วยแพทยอ์าสาสมเดจ็พระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี จงัหวดัพะเยา 1,972,700                 

งบด าเนินงาน 1,972,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,972,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 22,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 772,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 475,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 225,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 384,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 618,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 175,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 97,929,900                

ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน ต าบลสวา่งอารมณ์ เชื่อมต่อต าบลสนัโคง้ 

อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชน ต าบลสวา่ง

อารมณ์ เชือ่มต่อต าบลสนัโคง้ บา้นสานไชงาม หมู่ที่ 4 ต าบลสวา่งอารามณ์ 

อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 10,000,000                   

ก่อสรา้งฝายทุ่งน า้เยน็พรอ้มรางระบายน า้ดาดคอนกรีต หมู ่1 บา้นสถาน ต าบลภูซาง 

อ าเภอ ภูซาง จงัหวดัพะเยา 1,804,400                 

งบลงทนุ 1,804,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,804,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,804,400                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายทุ่งน า้เยน็พรอ้มรางระบายน า้ดาดคอนกรีต 

หมู่ 1 บา้นสถาน ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ปริมาณงานสนัฝาย

สูง 1.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร ความกวา้งของฝาย 8.00 เมตร แห่ง 1 952,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบบระบายน า้ดาดคอนกรีต รางระบายน า้ 

สภาพเดมิกวา้งเฉลีย่ 1.30 เมตร ลกึเดมิเฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 710 เมตร 

หมู่ 1 บา้นสถาน ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ปริมาณงาน ขนาด

ปากกวา้ง 1.00 เมตร กน้กวา้ง 0.30 เมตร ลกึ 0.60 เมตร หนา 0.07 เมตร แห่ง 1 852,400                      

ก่อสรา้งพนงั คอนกรีตเสริมเหลก็กนัตลิง่พงั ล  าน า้ร่องขยุ ต าบลดอกค าใต ้อ าเภอ

ดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา 464,000                   

งบลงทนุ 464,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 464,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 464,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงัคอนกรีตเสริมเหลก็กนัตลิง่พงัล  าน า้ร่องขยุ 

ต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 464,000                      

ก่อสรา้งประปาบาดาลขนาดเลก็ 12 ลูกบาศกเ์มตร หมูท่ี ่6 บา้นสนัหนองควาย ต าบล

แมปื่ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 850,000                   

งบลงทนุ 850,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 850,000                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 850,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประปาบาดาลขนาดเลก็ 12.00 ลูกบาศกเ์มตร หมู่

ที่ 6 ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 850,000                      

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นชาตภูิไท หมู ่8 เชื่อมบา้นใหมด่อนเจริญ  

หมู ่11 ต าบลสนัโคง้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา 746,000                   

งบลงทนุ 746,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 746,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 746,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นชาติภูไท หมู่ 8 

เชือ่มบา้นใหม่ดอนเจริญ หมู1่1 ต าบล      สนัโคง้ อ าเภอดอกค าใต ้

จงัหวดัพะเยา กวา้งขนาด 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,320 ตารางเมตร สายทาง 1 746,000                      

พฒันาเสน้ทางคมนาคม เขา้สู่พื้นทีก่ารเกษตร 42,734,600                

งบลงทนุ 42,734,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,734,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 33,969,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นน า้ริน หมู่ที่ 13 

ต าบลทุ่งรวงทอง  อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 820 ตารางเมตร สายทาง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทางเขา้อ่างเกบ็น า้หว้ย

ป่าเมี้ยง หมู่ที่ 8 บา้นสกัลอใหม่ ต าบลหงสห์นิ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา 

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผวิจราจร สายทาง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นร่องแมดสนัติสุข 

หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 119.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 476 ตารางเมตร สายทาง 1 298,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายบา้นเซี้ยะ หมู่ที่

 4 ถงึขา้งปัม๊น า้มนัพที ีบา้นคา้งหงส ์ หมู่ที่ 3 ต าบลจนุ  อ าเภอจนุ จงัหวดั

พะเยา ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,800 ตารางเมตร สายทาง 1 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ไม่มไีหลท่าง) บา้นทุ่ง

รวงทอง หมู่ที่ 12 ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 800 สายทาง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เขา้อ่างเกบ็น า้ น า้แวน 

บา้นผาฮาว หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งผาสุข อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 800 ตาราง สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นกา้วเจริญ หมู่ที่ 11

 ต าบลน า้แวน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ตารางเมตร 

(แบบมไีหลท่าง) ไหลท่างท ัง้ 2 ขา้ง กวา้ง 0.30 - 0.50 เมตร สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นป่าแดด หมู่ที่ 12 

เชือ่ม บา้นงุน้ หมู่ 9 ต าบลหยว่น อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ทางเขา้ป่าสุสาน บา้น

เนินสามคัคี หมู่ที่ 1 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง

 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 960 สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ทางเขา้ป่าสุสาน บา้น

ปางมดแดง หมู่ที่ 9 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง

 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 960 สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย 20 เชือ่มซอย 21 

บา้นทุ่งมอก หมู่ที่ 2 ต าบลเชยีงบาน อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 840 ตารางเมตร พรอ้มลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ สายทาง 1 497,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ไม่มไีหลท่าง) บา้นหว้ย

สา หมู่ที่ 14 ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า  จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 860 ตาราง สายทาง 1 494,700                      

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนองหวัเหลา่ บา้น

กาญจนา หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 880 สายทาง 1 488,900                      

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ไม่มไีหลท่าง) บา้นสบ

สา หมู่ที่ 18 ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 850 ตาราง สายทาง 1 483,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นป่าแขม หมู่ที่ 4 

ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา จ านวน 7 สายทาง มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 1,605 ตารางเมตร สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางเขา้พื้นที่

การเกษตรอ่างหว้ยสระ  บา้นเหลา่พฒันา หมู่ที่ 10 ต าบลสระ อ าเภอเชยีง

ม่วน จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ตารางเมตร สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทุ่งนาเฮยีน - บา้น

มาง หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นมาง อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,600 ตาราง สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร Cape Seal สายคนัคลอง

 – อ่างเกบ็น า้ร่องสกั ช่วงที่ 3  หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นปิน อ าเภอดอกค าใต ้

จงัหวดัพะเยา กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,042,900                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คอนกรีตเสริมเหลก็ขา้ง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอกค าใต ้หมู่ที่ 3 บา้นสะพานงาม ต าบลดอกค าใต ้เชือ่มเทศบาล

เมอืงดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว

 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,560 ตารางเมตร สายทาง 1 735,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 พื้นที่การเกษตร

หว้ยตุม้น า้ช า  ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 สายทาง 1 755,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหมู่ 4 – อ่างเกบ็น า้

หนองขวาง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดั

พะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่ สายทาง 1 486,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหว้ยดนิกี่ หมู่ที่ 8 

ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว

 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 880 ตารางเมตร สายทาง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ไปพื้นที่การเกษตรบา้น

หว้ยแม่แดง หมู่ที่ 6 ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 880 ตร.ม. สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ไปพื้นที่การเกษตรบา้น

หว้ยสงิห ์หมู่ที่ 1 ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 800 ตารางเมตร สายทาง 1 473,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ไปพื้นที่การเกษตรบา้น

ม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 800 ตารางเมตร สายทาง 1 473,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ไปพื้นที่การเกษตรบา้น

บอน หมู่ที่ 7 ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 840 ตารางเมตร สายทาง 1 497,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ไปพื้นที่การเกษตรบา้น

ตอ้ง หมู่ที่ 12 ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 800 ตารางเมตร สายทาง 1 473,900                      

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ไปพื้นที่การเกษตรบา้น

ทุ่งแต หมู่ที่ 1 ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว

 214.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 856 ตารางเมตร สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ไปพื้นที่การเกษตรบา้น

เลี้ยว หมู่ที่ 10 ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 499,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ไปพื้นที่การเกษตรบา้น

หมุน้ หมู่ที่ 3 ต าบลนาปรงั อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 880 ตารางเมตร สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนหนิคลกุ (สายกวนอมิ) หมู่ที่ 8 ต าบลแม่องิ 

อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,250 ตารางเมตร สายทาง 1 712,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 ต าบลดงเจน 

เชือ่ม หมู่ที่ 1 ต าบลแม่องิ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,600 ตาราง สายทาง 1 3,337,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนหนิคลกุ (สายเหมอืงใหม)่  หมู่ที่ 4 ต าบลแม่

องิ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ด าเนินการ 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 2.50 

เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,750 

ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,750 ตารางเมตร สายทาง 1 852,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เขา้สู่พื้นที่การเกษตร 

บา้นปงใหม่ หมู่ 8 ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 5.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 177.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 885 ตาราง สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายบา้นหลา่ย - บา้นแก หมู่ที่ 9 

ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ผวิถนนกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 

542.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,252 ตารางเมตร สายทาง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เขา้สู่พื้นที่การเกษตร 

บา้นคอดยาว- ปงใหม่ หมู่ 10 ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา 

กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 226.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 656,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เขา้สู่พื้นที่การเกษตร 

บา้นสบบง หมู่ที่ 3 ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 195.00 เมตร ไหลท่างดนิลูกรงัตามสภาพพื้นที่ หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เขา้พื้นที่การเกษตร บา้น

ป่าฮอ้ม หมู่ที่ 4 ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้ง 0.50 เมตร สายทาง 1 1,332,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ทางเขา้อ่างหว้ยเฮอืก 

บา้นต า๊พระแล หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 940 ตาราเมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสริมผวิถนนคอนกรีตลาดยางแบบแอสฟลัติกคอ

นกรีต สายบา้นร่องคือ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดั

พะเยา ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,600 ตารางเมตร สายทาง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นดาวเรือง หมู่ที่ 1 

ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตารางเมตร 

งานถมดนิไหลท่างกวา้ง 0.50 เมตร สายทาง 1 605,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มถมดนิ หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 780 ตารางเมตร สายทาง 1 429,000                      

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยป่าชมุชน หมู่ที่ 9 

ต าบลบา้นต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

235.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 940 ตารางเมตร สายทาง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหว้ยเคียนเหนือ 

หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นต า๊ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 940 ตารางเมตร สายทาง 1 485,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ใส 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา กวา้งเฉลีย่ 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 925 ตารางเมตร สายทาง 1 534,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสริมผวิถนนคอนกรีต ลาดยางแบบแอสฟลัติ

กคอนกรีต  สายบา้นสนัหนองควาย หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา

 จงัหวดัพะเยา กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,802.50 ตารางเมตร สายทาง 1 559,000                      

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มถมดนิ บา้นตุม้ไร่

 หมู่ที่ 8 ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา กวา้ง 3.50 เมตร 

ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 227.50 ตาราง สายทาง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นแม่ใสเหลา่ หมู่ที่ 12

 ต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 221.00

 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 884 ตารางเมตร สายทาง 1 505,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็(สายทุ่งเกา๊กวา๋ว) หมู่ที่ 8

 บา้นป่าตึงเหนือ ต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ใจ  จงัหวดัพะเยา กวา้ง 3.00 เมตร 

ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผวิไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ตาราง สายทาง 1 897,500                      

รายการระดบัที1่: ลงดนิลูกรงัที่สาธารณประโยชน ์(ป่าสุสาน) บา้นปางป้อม

กลาง หมู่ที่ 9 ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา กวา้ง 50.00 เมตร หนา 

0.30 เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือปริมาณดนิถม ไม่นอ้ยกวา่ 3,150 

ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มปรบัเกลีย่วางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยกลางบา้น บา้นแก 

หมู่ที่ 2 ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 560 ตาราง สายทาง 1 350,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,765,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิจราจรพื้นทางหนิคลกุเขา้สู่พื้นที่การเกษตร บา้น

ควร หมู่ที่ 3 ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 

612.00 เมตร หนา 0.10 เมตร สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เสริมผวิจราจรพื้นทางหนิคลกุเขา้สู่พื้นที่การเกษตรบา้น

นาดอ หมู่ที่ 17 ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 916.00 เมตร หนา 0.10 เมตร สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายการเกษตรสายบา้นไร่ออ้ย หมู่ที่ 5–บา้น

หนองบวั  หมู่ที2่ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา โดยลงหนิคลกุ

 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,190.00 เมตร ลงหนิคลกุหนา 0.10 เตร หรือ

ปริมาตรหนิคลกุไม่นอ้ยกวา่ 1,095 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มปรบัเกลีย่ให ้ สายทาง 1 859,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลงดนิลูกรงัถนนการเกษตร หมู่ที่ 

1,11,3,6,8,5และ หมู่ที่ 10 ต าบลลอ  อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 4,600.00 เมตร หรือมปีริมาตรดนิถมไม่นอ้ย

กวา่ 3,680 ลูกบาศกเ์มตรพรอ้มปรบัเกลีย่ สายทาง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลูกรงับดอดัแน่น บา้นหว้ยหลวง หมู่ที่ 6 

และบา้นร่องหาดหมู่ที่ 9 ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา กวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ดนิลูกรงัหนา 0.20 เมตร หรือปริมาตรดนิ

ลูกรงัไม่นอ้ยกวา่ 810 ลูกบาศกเ์มตร และลงหนิคลกุหนา 0.10 เมตร หรือ

ปริมาตรหนิคลกุไม่นอ้ยกวา่ 260 ลูกบาศกเ์มตร สายทาง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนเพือ่การเกษตร  สายหว้ยเสยีม 3 ช่วง  บา้น

ธาตุขงิแกงบน หมู่ที่ 5 ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา 

แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 งานถมดนิ กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร 

หนา 0.30 เมตร ช่วงที่ 2 งานถมดนิ กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 675.00 เมตร 

หนา 0.30 เมตร ช่วงที่ 3 งานถมดนิ กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร 

หนา 0.30 เมตร หรือปริมาตรดนิถมไม่นอ้ยกวา่ 1,706 ลูกบาศกเ์มตร สายทาง 1 234,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิถนนโดยการลงกรวดทรายตามสภาพพื้นที่

สายหว้ยแฮด บา้นปงสนุก หมู่ที่ 2 ต าบลเชยีงม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั

พะเยา  กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี

ปริมาตรกวาดทราย ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ลูกบาศกเ์มตร สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่:  ซอ่มแซมถนนโดยเสริมผวิแอสฟลัติกคอนกรีต ทางเขา้

บา้นนาบวั หมู่ที่ 9 ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 556.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,224 สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหนิคลกุเขา้สู่พื้นที่การเกษตร สายเกา้ตุ่ม 

หมู่ที่ 4 ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา กวา้ง 3.00 เมตร 

ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรหนิคลกุรวมกนัไม่นอ้ย

กวา่ 410.00 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มปรบัเกลีย่ใหเ้รียบรอ้ย สายทาง 1 433,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลงหนิคลกุปรบัเกลีย่ ถนนสายการเกษตร

สายทางร่องขยุ หมู่ที่ 8 ต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา กวา้ง

 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,800 ตารางเมตร

 หรือปริมาตรหนิคลกุไม่นอ้ยกวา่ 544 ลูกบาศกเ์มตร สายทาง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: เสริมผวิแอสฟลัติกคอนกรีต สายทางบา้นแม่จวา้ถงึอ่าง

เกบ็น า้แม่จวา้ หมู่ที่ 3  ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.50 

เมตร ยาว 6.160 กโิลเมตร สายทาง 1 2,849,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ไปพื้นทีก่ารเกษตรบา้นดอนทอง หมูท่ี ่12 ต าบลออย

 อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 1,999,000                 

งบลงทนุ 1,999,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,999,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหว้ยทรายขาว หมู่ที่ 

12 ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สายที่ 1 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

870.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,480 ตารางเมตร สายทาง 1 1,999,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมไปพื้นทีก่ารเกษตรบา้นหลา่ย หมูท่ี ่4 ต าบลออย อ าเภอปง

 จงัหวดัพะเยา 1,999,000                 

งบลงทนุ 1,999,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,999,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย บา้นหลา่ย หมู่ที่ 4 

ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,480 ตารางเมตร สายทาง 1 1,999,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เขา้แหลง่ทอ่งเทีย่วถ า้ผาต ัง้ หมูท่ี ่6 2,460,000                 

งบลงทนุ 2,460,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,460,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,460,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เขา้แหลง่ท่องเที่ยวถ า้ผา

ต ัง้ หมู่ที่ 6 ต าบลขนุควร อ าเภอปง ยาว 1,000.00 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร สายทาง 1 2,460,000                    

ก่อสรา้งถนนลาดยางเชื่อมระหวา่งต าบล สายบา้นแกใหม ่หมู ่6 ต าบลป่าสกั เชื่อม

บา้นหลา่ย หมู ่9 ต าบลสบบง และเชื่อมบา้นกอ๊นอ้ย หมู ่1 ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภู

ซาง จงัหวดัพะเยา 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางเชือ่มระหวา่งต าบล สายบา้นแก หมู่ 

6 ต าบลป่าสกัเชือ่มบา้นหลา่ย หมู่ 9 ต าบลสบบง และเชือ่มบา้นกอ๊กนอ้ย 

หมู่ 1 ต าบลทุ่งกลว้ย  อ าเภอภูซาง  จงัหวดัพะเยา ยาว 1,000.00 เมตร 

กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร สายทาง 1 3,000,000                    

ก่อสรา้งล  าเหมอืงเสน้กลาง บา้นหนุน หมูท่ี ่6 ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 455,900                   

งบลงทนุ 455,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 455,900                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 455,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งล  าเหมอืงเสน้กลางพรอ้มลูกรงั  หมู่ที่ 6  ต าบลปง

 อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 0.70 เมตร ยาว 370.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร แห่ง 1 455,900                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01560000 จงัหวดัพะเยา

ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรีต รหสัสายทาง พย.ถ.10041 บา้นถ า้ ต าบลบา้นถ า้

 เชื่อม บา้นใหม ่ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา 4,380,000                 

งบลงทนุ 4,380,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,380,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,380,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต รหสัสายทาง พย.ถ.

10041 บา้นถ า้ ต าบลบา้นถ า้ เชือ่ม บา้นใหม่ ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอก

ค าใต ้จงัหวดัพะเยา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,582 เมตร สายทาง 1 4,380,000                    

ซอ่มสรา้งผวิลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรีต ถนนสายบา้นร่องแมด - บา้นสนัหลวง รหสั

สายทาง พย.ถ.48-001 ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา 9,500,000                 

งบลงทนุ 9,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต (หมู่ 10 บา้นสนัหลวง

ใหม่ -หมู่ 7 บา้นร่องแมดใหม)่ รหสัสายทาง พย.ถ.48-001  ต าบลทุ่งรวง

ทอง  อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา กวา้ง 7 เมตร ยาว 2,500 เมตร สายทาง 1 9,500,000                    

ซอ่มสรา้งผวิทางเคปซลีถนนเชื่อม หมู ่4 เชื่อม หมู ่6 ต าบลคอืเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้

 จงัหวดัพะเยา 2,784,000                 

งบลงทนุ 2,784,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,784,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,784,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางเคปซลีถนนเชือ่ม หมู่ 4 เชือ่ม หมู่ 6 

ต าบลคือเวยีง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,250 สายทาง 1 2,784,000                    

ปรบัปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหวา่งหมูบ่า้น หมูท่ี ่4-15 ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า

 จงัหวดัพะเยา กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 1,620,000                 

งบลงทนุ 1,620,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,620,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,620,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางเชือ่มระหวา่งหมู่บา้น หมู่ที่ 4-15 

ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 

1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,620,000                    

ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง บา้นทา่ตน้หาด-บา้นปางปูเลาะ ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแมใ่จ 

จงัหวดัพะเยา 5,093,000                 

งบลงทนุ 5,093,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,093,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,093,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง  บา้นท่าตน้หาด – บา้นปางปูเลาะ 

 ต าบลศรีถอ้ย  อ าเภอแม่ใจ  จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 4,840.00

 เมตร จดุเริ่ม N 5788040 จดุสิ้นสุด N 574989 สายทาง 1 5,093,000                    

ปรบัปรุงผวิถนนโดยปู Asphaltic Concrete ถนนสายบอ่ขยะ - ด่านตรวจเฝ้าระวงั

ป่า พื้นที ่หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา กวา้ง 5.00 เมตร ยาว

 550.00 เมตร 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิถนนโดยปู Asphaltic concrete ถนนสาย

บ่อขยะ-ด่านตรวจเฝ้าระวงัป่า พื้นที่ หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นถ า้ อ าเภอดอกค าใต ้

จงัหวดัพะเยา กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร สายทาง 1 1,500,000                    

ปรบัปรุงถนนลาดยางสายบา้นตุ่น หมูท่ี ่2 เชื่อมบา้นหว้ยลกึ หมูท่ี ่11 ต าบลบา้นตุ่น 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 6,540,000                 

งบลงทนุ 6,540,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,540,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,540,000                    

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงถนนลาดยางสายบา้นตุ่น หมู่ที่ 2 เชือ่มบา้นหว้ย

ลกึ หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นตุ่น อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 5 เมตร ยาว สายทาง 1 6,540,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 47,819,200                

ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลติและแปรรูปสนิคา้เกษตรปลอดภยั/อนิทรีย ์โดยใช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่เพิม่มลูค่าแบบครบวงจร 10,379,800                

งบด าเนินงาน 4,140,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,140,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,140,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 750,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 300,000                      

งบลงทนุ 6,239,400                 

ครุภณัฑ์ 6,239,400                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 6,239,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัแยกสเีมลด็ขา้ว จงัหวดัพะเยา เครื่อง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซลีสูญญากาศ เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมปุ๋ ยแบบอตัโนมตัิพรอ้มอปุกรณ์ จงัหวดัพะเยา ชดุ 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่สมนุไพร เครื่อง 6 64,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องโม่สมนุไพร เครื่อง 6 25,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบสมนุไพร เครื่อง 6 99,400                        

ส่งเสริมและขยายผลโครงการพระราชด าริตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3,276,100                 

งบด าเนินงาน 3,276,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,276,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 207,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,071,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 515,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 178,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 377,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,806,600                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 378,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 1,359,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 65,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้าย 0 3,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 81,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 109,000                      

ส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละขยายตลาดการคา้ การลงทนุในกลุ่มประเทศ GMS อาเซยีน

 และประเทศคู่คา้ 544,500                   

งบด าเนินงาน 544,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 544,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 57,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 256,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 130,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 230,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 28,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 33,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 55,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 83,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 30,000                        

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ และระบบกระจายน า้ เขา้สู่พื้นทีก่ารเกษตร 26,934,100                

งบลงทนุ 26,934,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,934,100                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 21,909,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็หว้ยแม่วงัชา้ง หมู่ที่

 6 ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ขนาดตวัฝายหนา 0.25 

เมตร กวา้ง 4.25 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.70 เมตร แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ หว้ยสารภ ีหมู่ที่ 6 

ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้งตวัฝาย 18.00 

เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร ขนาดความกวา้งของสนัฝาย

 17.00 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม บริเวณหนองถ ุหมู่ที่ 10 ต าบล

หว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ขาดกวา้ง 1.80 เมตร สูง 1.80 

เมตร ยาว 6.00 เมตร (แบบสองช่องทาง) แห่ง 1 317,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายกัน้น า้ล  าหว้ยหอ (แห่งที่ 1) หมู่ที่ 8 ต าบล

หนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ขนาดสนักวา้ง 10.00 เมตร สูง แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ล  าน า้ม่าว บา้นกองแล หมู่ที่ 4 ต าบล

ปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้งเฉลีย่ 14.60 เมตร สูงเฉลีย่ 1.00 แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นกอ๊หลวง หมู่

ที่ 2 ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ขนาดปากกวา้ง 2.00 เมตร 

ลกึ 0.80 เมตร กน้กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 645.00 เมตร แห่ง 1 1,666,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางส่งน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ รูปตวั ว ีสายล า

เหมอืงหอย บา้นดอนไชย หมู่ที่ 10 ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดั

พะเยา ขนาด ปากกวา้ง 2.50 เมตร สูง 0.90 เมตร กน้กวา้ง 0.70 เมตร หนา แห่ง 1 1,692,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 ต าบล

แม่ปืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร สูง 1.80 

เมตร ยาว 5.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง แห่ง 1 245,500                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายทุ่งดง บา้นร่องหา้ หมู่ที่ 3 ต าบลท่าจ าปี 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ขนาดสนัฝายสูง 1.00 เมตร ฝนงัสูง 2.50 

เมตร กวา้ง 10.00 เมตร แห่ง 1 408,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ (ฝายพ่อยงค)์ หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นต า๊ 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา สนัฝายสูง 1.00 เมจร ผนงัสูง 2.50 เมตร 

กวา้ง 12.00 เมตร แห่ง 1 521,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพนงั คสล.ป้องกนัดนิ บา้นตอ๋มดง หมู่ที่ 5 ต าบล

บา้นตอ๋ม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา สูง 2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร

 หนา 0.25 เมตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยร่องไผ่ หมู่ที่ 3 บา้นสนัป่ากา้ว ต าบลหว้ย

ขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 9.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.50 เมตร

 ทอ้งล  าหว้ยกวา้ง 7.00 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร แห่ง 1 417,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแกม้ลงิล  าหว้ยร่องป่าสุสาน หมู่ที่ 11 บา้นหว้ย

แกว้พฒันา ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้ง 45.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร ทอ้งล  าหว้ยกวา้ง 40.00 เมตร ยาวรวม 100.00 แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยร่องไผ่ใต ้บา้นสกัทอง หมู่ที่ 10 ต าบลหงส์

หนิ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา กวา้งเฉลีย่ 15.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 1.50 เมตร หรือปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 7,875.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 277,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบายน า้บาดาดคอนกรีต หมู่ที่ 9 ต าบลหงสห์นิ 

อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 1.50 เมตร กน้กวา้ง 0.40 

เมตร ยาว 300.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.00 เมตร หนา 0.07 เมตร แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าเหมอืงฝายน า้ฮาก บา้นป้ี หมู่ที่ 1 ต าบลเวยีง 

อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 2.50 เมตร กน้กวา้ง 2.00

 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.60 เมตร ยาม 700.00 เมตร หรือปริมาณดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 1,865.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุขยายหนองหมากขา้ว บา้นทุ่งหลม่ หมู่ที่ 10  ต าบล

ฝายกวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา  ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 60.00 เมตร 

ยาวรวม 133.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือมปีริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกน า้ลาว บา้นทุ่งเยน็ หมู่ที่ 14 ต าบลแม่ลาว อ าเภอ

เชยีงค า จงัหวดัพะเยา ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 8.00 เมตร ยาว 3,675.00 เมตร

 ลกึเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมปีริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,563.00 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าเหมอืงนาเคา้ บา้นสนัติสุข หมู่ที่ 11  ต าบลฝาย

กวาง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยากวา้งเฉลีย่ 5.00 เมตร ขดุลกึเฉลีย่ 1.20 -

 1.50 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ปริมาณดนิขดุตะกอนดนิไม่นอ้ยกวา่ 

26,000.00 ลูกบาศกเ์มตร (ตามแบบเทศบาลต าบลฝายกวาง) แห่ง 1 944,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตเสริมเหลก็ล  าเหมอืงบา้นทุ่งเจริญ 

หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นมาง  อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ปริมาตรคอนกรีต 

2,525.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างหว้ยทบัปลกี บา้นสบทราย หมู่ที่ 7 ต าบลเชยีง

ม่วน อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ปริมาตรดนิขดุลอกไม่นอ้ยกวา่ 

27,500.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบวกหนองห่าน หมู่ที่ 8  ต าบลหว้ยลาน อ าเภอ

ดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา พื้นที่การขดุลอกไม่นอ้ยกวา่ 1,600.00 ตารางเมตร

 ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 4,800.00 ลูกบาศก์ แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกร่องผกับุง้ หมู่ที่ 4 ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอดอก

ค าใต ้จงัหวดัพะเยา ปากกวา้งเฉลีย่ 15.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว แห่ง 1 491,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองตอ๋ หมู่ที่ 7  ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอก

ค าใต ้จงัหวดัพะเยา พื้นที่ขดุลอกไม่นอ้ยกวา่ 3,300 ตารางเมตร ลกึเฉลีย่ 

3.00 เมตร หรือปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 9,900.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 417,000                      
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าเหมอืงร่องสะเด็ด หมู่ที่ 4 ต าบลดอนศรีชมุ 

อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา จ านวนการขดุ 2 ช่วง ดงัน้ี ช่วงที่ 1 ขนาด

ปากกวา้งเฉลีย่ 15.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ช่วงที่ 

2 ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 3.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร ยาว 1,100.00 

เมตร หรือปริมาตรดนิขดุรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 14,038.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าเหมอืงขม ุหมู่ที่ 4 ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอก

ค าใต ้จงัหวดัพะเยา จ านวน 2 ช่วง ดงัน้ี ช่วงที่ 1 ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 3.00

 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดปากกวา้ง

เฉลีย่ 3.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือปริมาตรดนิ

ขดุรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 14,038.00 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มปรบัแต่งคนัดนิขดุให ้ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกฝายน า้ลน้หว้ยอาย บา้นรอ้งเอีย่น หมู่ที่ 8 ต าบล

ปง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้งเฉลีย่ 15.00-17.00 ยาว 220.00 

เมตร หรือปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,393.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 476,100                      

รายการระดบัที1่: ขดุขยายอ่างฝายกวาง บา้นม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลปง อ าเภอ

ปง จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้งเฉลีย่ 20.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือ 

ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 5,336.50 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 476,100                      

รายการระดบัที1่: ขดุขยายอ่างหว้ยแบ่ง บา้นแบ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลงมิ อ าเภอ

ปง จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้งเฉลีย่ 30.00 เมตร กน้กวา้ง 24.00 เมตร ยาว 

187.00 เมตร หรือ ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 15,147.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกเปิดทางน า้ บา้นทุ่งแต หมู่ที่ 1 ต าบลงมิ  อ าเภอปง

 จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้งเฉลีย่ 15.00 เมตร ยาว 865.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 

5.00 เมตร หรือปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 56,396.25 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุขยายหนา้ฝายป่าแดง บา้นควร  หมู่ที่ 3 ต าบลงมิ 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ขนาดกวา้งเฉลีย่ 15.00 เมตร Slop 1:15 ยาว 

100.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 6.00 เมตร หรือปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,000.00 แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยเรือง บา้นบ่อคา้ง หมู่ที่ 5 ต าบลนาปรงั 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 3.00 เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 

2.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร หรือปริมาณดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 9,000.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยกลางแพะ หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภู

กามยาว จงัหวดัพะเยา จ านวนการขดุ 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ท าการขดุลอกกวา้ง

เฉลีย่ 2.50 เมตร ลกึเฉ่ีย 1.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ช่วงที่ 2 ท าการขดุ

ลอกกวา้งเฉลีย่ 2.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือมี

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,320.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าเหมอืงหนา้ป่าสุสาน  หมู่ที่ 10 ต าบลท่าวงัทอง 

อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ปากกวา้งเฉลีย่ 2.00 เมตร ทอ้งล  าเหมอืง

กวา้งเฉลีย่ 1.80 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร ความยาว 600.00 เมตร 

ปริมาตรดนิขดุ 2,082.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 73,900                        

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้ พรอ้มก่อสรา้งบ่อพกั บา้นหว้ยหมอ้ หมู่ที่

 5 ต าบลบา้นตุ่น อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 

0.60 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร แห่ง 1 417,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกร่องหนองแกว้ หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวดัพะเยา กวา้งเฉลีย่ 3.00-7.00 เมตร ขดุลกึจากทอ้งร่องเดมิ ลกึ

เฉลีย่ 1.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยชมภู (ช่วงที่ 2) บา้นท่าตน้หาด หมู่

ที่ 8 ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 

83,206.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,110,000                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยตน้หมื้น (พรอ้มซอ่มแซมอาคาร

ระบายน า้) บา้นท่าตน้หาด หมู่ที่ 8 ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 43,200.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,034,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,024,700                    

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้และระบบกระจายน า้เขา้สู่พื้นที่

การเกษตรบา้นหว้ยยางขามกลาง หมู่ที่ 11 ต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ 

จงัหวดัพะเยา ขนาดพื้นที่ขดุปากกวา้งเฉลีย่ 13.00 เมตร ทอ้งล  าเหมอืงกวา้ง

เฉลีย่ 10.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.50 เมตร ยาว 480.00 เมตร แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้และระบบกระจายน า้เขา้สู่พื้นที่

การเกษตร หมู่ที่ 7 ต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ขนาดพื้นที่

ขดุ ระยะที่ 1 ปากกวา้งเฉลีย่ 6.00 เมตร ทอ้งล  าเหมอืงกวา้งเฉลีย่ 4.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 1.20 เมตร ยาว 920.00 เมตร ระยะที่ 2 ปากกวา้งเฉลีย่ 

5.00 เมตร ทอ้งล  าเหมอืงกวา้งเฉลีย่ 3.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.20 เมตร ยาว 

1,000.00 เมตร ระยะที่ 3 ปากกวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ทอ้งล  าเหมอืงกวา้ง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้ล  าหว้ยศรีก า้ พรอ้มระบบส่งน า้ บา้น

ราษฎรพ์ฒันา หมู่ที่ 8 ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา ปริมาณดนิ

ขดุอ่างเกบ็น า้ไม่นอ้ยกวา่ 3,360.00 ลูกบาศกเ์มตร และก่อสรา้งคลองส่งน า้

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมพีื้นที่คลองส่งน า้

คอนกรีตหนา 0.05 เมตร ไม่นอ้ยกวา่ 2,700.00 ตารางเมตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาร่องครา้นตามแนวพระราชด าริ หมู่ที่ 13 ต าบลหว้ย

แกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา การขดุลอกร่องคา้นโดยขดุลอกกวา้ง

เฉลีย่ 2.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 1.50 เมตร หรือมปีริมาตร 

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 26,730.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาสระเกบ็น า้หนองบวั หมู่ที่ 6 ต าบลดงเจน อ าเภอภู

กามยาว จงัหวดัพะเยา จ านวนการขดุ 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ท าการขดุลอกกวา้ง

เฉลีย่ 35.00 เมตร ยาวเฉ่ีย 165.00 เมตร ลกึฉลีย่ 3.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,550.00 ลูกบาศกเ์มตร โดยท าการขนทิ้ง

ระยะทางเฉลีย่ 2,000.00 เมตร ช่วงที่ 2 ท าการขดุลอกกวา้งเฉลีย่ 2.00 

เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือคิดปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 5,325.00 ลูกบาศกเ์มตร โดยท าการขดุขึ้นมากองแลว้เกลีย่ให ้ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: พฒันาอ่างเกบ็น า้หว้ยตาด หมู่ที่ 9 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอ

ภูกามยาว จงัหวดัพะเยา กวา้งเฉลีย่ 40.00 เมตร ยาวเฉลีย่ 65.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 3.50 เมตร หรือคดปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,100.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้และระบบกระจายน า้เขา้สู่พื้นที่

การเกษตรพฒันา แหลง่น า้หลงขม ุหมู่ที่ 15 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว

 จงัหวดัพะเยา ขดุลอกกวา้งเฉลีย่ 25.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว

เฉลีย่ 430.00 เมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,255.00 ลูกบาศก์

เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1.00 เมตร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ เพือ่การเกษตร(สายล าเหมอืงลอ้ง) 

ปรบัปรุงระบบส่งน า้เพือ่การเกษตรสายล าเหมอืงลอ้ง ขนาดปากกวา้ง 1.30 

เมตร กน้กวา้ง 0.50 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.80 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่  785.00 แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบกระจายน า้บา้นสางเหนือ หมู่ที่ 2 อ าเภอ

เมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ก่อสรา้งดาดคอนกรีต ปากกวา้ง 1.50 เมตร ลกึ 

0.65 เมตร กน้กวา้ง 0.20 เมตร หนา 0.075 เมตร ยาว 150.00 เมตร วาง

ท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.80 เมตร ยาว 30.00 เมตร 

พรอ้มบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็ จ านวน 3 บ่อ แห่ง 1 234,700                      

ขดุสระเกบ็น า้หมูท่ี ่9 ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้หมู่ที่  9 ต าบลหว้ยขา้วก า่ อ าเภอจนุ  

จงัหวดัพะเยา ขนาดปากกวา้ง 94.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร กน้สระกวา้ง 

80.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.50 เมตร หรือปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 2,000,000                    

ขดุลอกแกม้ลงิกกัเกบ็น า้ล  าหว้ยแมว่งัชา้ง หมูท่ี ่1 ต าบลพระธาตขุงิแกง อ าเภอจนุ 

จงัหวดัพะเยา 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแกม้ลงิกกัเกบ็น า้ล  าหว้ยแม่วงัชา้ง หมู่ที่ 1 ต าบล

พระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา งานดนิขดุขนยา้ย สภาพคนัดนิ

กวา้งเฉลีย่ 34.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 6.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือ

ปริมาตรดนิขดุขนยา้ยไม่นอ้ยกวา่ 30,940.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,500,000                    

ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ จดุที ่1 หมูท่ี ่7 บา้นหวัขวั และจดุที ่2 หมูท่ี ่8

 บา้นปงสนุก ต าบลหว้ยยางขาม จงัหวดัพะเยา 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ จดุที่ 1 หมู่ที่ 7 

บา้นหวัขวั และจดุที่  2 หมู่ที่ 8 บา้นปงสนุก ต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ 

จงัหวดัพะเยา สนัฝายสูง 2.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.00 เมตร กวา้ง 18.00 แห่ง 1 1,500,000                    

ส่งเสริมโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจงัหวดัพะเยา และพฒันาพื้นทีต่ามแนว

พระราชด าริ 1,684,700                 

งบด าเนินงาน 964,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 964,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 57,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 345,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 125,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 562,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 111,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 113,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 245,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าใบประกาศนียบตัร 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 67,300                        

งบลงทนุ 720,000                   

ครุภณัฑ์ 720,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 720,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ขนาด 50 ลูกบาศกเ์มตร ถงั 6 720,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 42,229,600                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วงานประเพณีวฒันธรรม และชาตพินัธุ์ 4,845,000                 

งบด าเนินงาน 4,845,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,845,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,807,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทพีรอ้มรื้อถอน 0 467,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งพธิกีร 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 830,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดงศิลปวฒันธรรม 0 580,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

พฒันาศกัยภาพชมุชนทอ่งเทีย่วจงัหวดัพะเยา 594,000                   

งบลงทนุ 594,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 594,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 594,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนบา้นหนองหลม่ หมู่ที่ 8 

ต าบลหนองหลง่ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 594,000                      

ส่งเสริมพฒันาหมูบ่า้นเพือ่การทอ่งเทีย่วชมุชนบา้นปงใหม ่หมูท่ี ่8 ต าบลทุ่งกลว้ย 

จงัหวดัพะเยา 746,000                   

งบลงทนุ 746,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 746,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 746,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑช์มุชน บา้นปง

ใหม่ หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งกลว้ย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 8.00 เมตร แห่ง 1 746,000                      

เพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วในเขตอทุยานแหง่ชาติ 700,000                   

งบลงทนุ 700,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 700,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 700,000                      

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงภูมทิศันจ์ดุชมววิทวิทศัน ์สถานีพฒันาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชด าริบา้นสนัติสุข-บา้นขนุก าลงั ต าบลขนุควร อ าเภอ แห่ง 1 700,000                      

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วอ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา 2,880,000                 

งบลงทนุ 2,880,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,880,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณล าน า้ลาวเพือ่ส่งเสริมประเพณีแขง่

เรือ บา้นรอ้ง หมู่ที่ 2 ต าบลเชยีงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณรอบพระธาตุภูซาง หมู่ที่ 10 

ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางจกัรยานสู่โบราณสถานเวยีงแก หมู่ที่ 1 

ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 314.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,256 ตารางเมตร แห่ง 1 1,600,000                    

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว สนิคา้ และบริการ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา 3,800,000                 

งบลงทนุ 3,800,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,800,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมวดัพระธาตุ

ดอยจกุ หมู่ที่ 13 ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันพ์ระธาตุภูขวางเพือ่ส่งเสริมเป็นแหลง่

ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

ปรบัปรุงภูมทิศันล์านเอนกประสงคห์นองเลง็ทราย พรอ้มตดิต ัง้โคมไฟกิ่งถนน

พลงังานแสงอาทติย์ 2,426,000                 

งบลงทนุ 2,426,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,426,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,426,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันล์านอเนกประสงคห์นองเลง็ทรายพรอ้ม

ติดต ัง้โคมไฟกิ่งถนนพลงังานแสงอาทติย ์หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอแม่

ใจ จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 2,426,000                    

ปรบัปรุงภูมทิศันอ่์างเกบ็น า้หนองขวางเพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิและส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชน 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันอ่์างเกบ็น า้หนองขวางเพือ่รบัรองการ

ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ และส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชน หมู่ที่ 

4 ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 1,000,000                    

ส่งเสริมทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 855,100                   

งบด าเนินงาน 414,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 414,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเดนิสายไฟฟ้าและติดต ัง้อปุกรณ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 18,400                        

งบลงทนุ 440,700                   

ครุภณัฑ์ 440,700                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 69,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  100 จอ 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั SVGA ขนาด 

2,500  ANSI Lumens เครื่อง 3 42,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 330,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องทางไกล ขนาด 2 ตา ตวั 30 240,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องทางไกลแบบตาเดยีว ตวั 3 90,000                        

ครุภณัฑส์นาม 41,700                        

รายการระดบัที1่: เต็นท ์ขนาด 2x2 เมตร หลงั 10 41,700                        
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ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละส่งเสริมการพฒันาสวนรุกขชาตบิา้นถ า้ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว 883,500                   

งบลงทนุ 883,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 883,500                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 883,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดความ

กวา้งภายใน 0.40 เมตร ลกึเฉลีย่ 06.60 ม. ยาว 254.00 เมตร ก่อกสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดความกวา้ง 4.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ยาว 

127 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 508.00 ตารางเมตร แห่ง 1 883,500                      

พฒันาป่าชมุชนบา้นป้ีเป็นพื้นทีท่อ่งเทีย่วเชงินิเวศ จงัหวดัพะเยา 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ต่อจากเสน้เดมิ) ขนาด

กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร เพือ่พฒันาเสน้ทางศึกษา ธรรมชาติป่า

ชมุชนบา้นป้ี 9 สถานี สายทาง 1 500,000                      

อทุยานพระพทุธศาสนา วดัอนาลโยทพิยาราม บา้นสนัป่ามว่ง หมูท่ี ่6 ต าบลสนัป่ามว่ง

 อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอทุยานพระพทุธศาสนาวดัอนาลโยทพิยาราม หมู่

ที่ 6 ต าบลสนัป่าม่วง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา แห่ง 1 20,000,000                   

ส่งเสริมแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรอ์ยา่งย ัง่ยนื บา้นเวยีงลอ หมู่11 ต าบลลอ 

อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทางเขา้โบราณสถาน

เวยีงลอ บา้นเวยีงลอ หมู่ที่ 11 ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา กวา้ง 4.00

 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,800 ตารางเมตร สายทาง 1 3,000,000                    


