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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 6,115,911,034            

จงัหวดัลพบรุี 6,115,911,034            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 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 18 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืง ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 1,176,340,800            

ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 1,052,263,000            

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 948,253,800              

โครงการพฒันาขดีความสามารถของกองทพั 948,253,800              

การด าเนินงานดา้นการอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ 948,253,800              

งบรายจ่ายอื่น 948,253,800              

รายการระดบัที1่: สป. 146 โครงการ 0 366,086,000                 

รายการระดบัที1่: สป. 145 โครงการ 0 328,497,800                 

รายการระดบัที1่: สป. 147 โครงการ 0 123,600,000                 

รายการระดบัที1่: สป. 148 0 130,070,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 104,009,200              

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 104,009,200              

การบริหารจดัการ 104,009,200              

งบลงทนุ 47,004,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,004,200                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,004,200                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงอาคารสถานที่และสิง่อ  านวย

ความสะดวกของ สป. (ศอว.ศอพท.) 0 47,004,200                   

งบรายจ่ายอื่น 57,005,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของศูนยอ์ านวยการสรา้งอาวุธ 0 57,005,000                   

กองทพับก 90,417,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 90,417,900                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 90,417,900                

การเสริมสรา้งความสมบูรณ์ของหน่วย 90,417,900                

งบลงทนุ 90,417,900                

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

03160000 จงัหวดัลพบรุี
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,417,900                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 90,417,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกั โรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป ไม่ 0 90,417,900                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงและพฒันาศูนยก์ารบนิทหารบก 0 41,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงศูนยก์ารทหารปีนใหญ่ 0 17,365,900                   

รายการระดบัที2่: โครงการสนามฝึกของหน่วยบญัชาการสงครามพเิศษ 0 32,052,000                   

กองทพัอากาศ 29,509,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 29,509,900                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 29,509,900                

การเตรียมและใชก้ าลงั 24,890,000                

งบลงทนุ 24,890,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,890,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 24,890,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 10,890,000                   

รายการระดบัที2่: สรา้งร ัว้แนวเขตพื้นที่ยทุธการ ที่ บน.2 ต าบลเขาพระ

งาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2014 (อาคารเกบ็ ฮ. แผนก

ช่างอากาศ) ที่ บน.2 ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 0 5,890,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 14,000,000                   

รายการระดบัที2่: สรา้งเรือนแถวพกัอาศยัมาตรฐาน พรอ้มระบบ

สาธารณูปโภค (เขต 1 ซอย 4 แถวที่ 3) ที่ บน.2 ต าบลเขาพระงาม อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 0 14,000,000                   

การส่งก าลงัและซอ่มบ ารุง 4,619,900                 

งบลงทนุ 4,619,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,619,900                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 4,619,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป งาน 0 4,619,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 1431 (อาคารตน้พลงั) ที่ 

กรว.4 สพ.ทอ. จว.ลพบุรี ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั งาน 0 2,817,300                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงจดุรกัษาการณ์ 1 และ 4 ที่ กรว.4 สพ.ทอ. 

จว.ลพบุรี ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 0 1,151,100                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต า่ กรว.4 สพ.ทอ.จว.

ลพบุรี ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 0 651,500                      

สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) 4,150,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 4,150,000                 

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 4,150,000                 

การวจิยัพฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 4,150,000                 

งบอดุหนุน 4,150,000                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 450,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง คนั 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: รถ Bomb Trailer ขนยา้ยวตัถรุะเบดิ คนั 1 450,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงและพฒันาโรงปฏบิตัิการวจิยัและ

พฒันา (ลพบุร)ี 0 3,700,000                    

กระทรวงกำรคลงั 12,234,500                

กรมสรรพากร 12,234,500                
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แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 12,234,500                

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 12,234,500                

การจดัเกบ็ภาษอีากร 12,234,500                

งบลงทนุ 12,234,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,234,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,234,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 12,234,500                   

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 3,319,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 691,600                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 114,400                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 114,400                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 114,400                   

งบลงทนุ 114,400                   

ครุภณัฑ์ 114,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 114,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 4 114,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 11,000                     

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 11,000                     

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 11,000                     

งบลงทนุ 11,000                     

ครุภณัฑ์ 11,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 8  ต าบลโคกตูม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 11,000                        
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กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 9,500                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 9,500                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 9,500                      

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  นิคมสรา้งตนเอง จงัหวดั

ลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 9,500                         

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 80,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 80,000                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 80,000                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 80,000                     

งบลงทนุ 80,000                     

ครุภณัฑ์ 80,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 80,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มที่นอนผูร้บับริการ ขนาด 3.5 ฟตุ บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี ชดุ 10 80,000                        

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 2,538,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,538,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 2,538,000                 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนพกิาร 2,538,000                 

งบลงทนุ 2,538,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

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

พฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารบา้นโมกลุ เฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ 

สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ พระบรมราชนีินาถ  ต าบลหว้ยหนิ อ าเภอชยับาดาล คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,250,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรือนนอน  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพี

คนพกิารบา้นโมกลุเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ 

พระบรมราชนีินาถ  ต าบลหว้ยหนิ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 1,250,000                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 453,159,100               

กรมชลประทาน 424,625,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 96,310,000                

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 96,310,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 96,310,000                

งบลงทนุ 96,310,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 96,310,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 96,310,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนภายในส านกังานชลประทานที่ 10 

ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี ระยะทาง 2.860 กม. รายการ 0 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนภายในที่ท  าการโครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ จงัหวดัลพบุรี ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม 

จงัหวดัลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม. รายการ 0 17,550,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนสนัเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์และถนน

บ ารุงรกัษาทา้ยเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์  ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม 

จงัหวดัลพบุรี ระยะทาง 7.222 กม. รายการ 0 24,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลอง 1 ซา้ย 7 ซา้ย{{LF}}ต าบลบางงา 

อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี  ระยะทาง 5.000 กม. รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลอง 1 ขวา - 8 ซา้ย ต าบลบา้นเบกิ 

อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี  ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางถนนดนิซเีมนตผ์สมยางพารา คลองส่งน า้

 9R - MC1 ต าบลโคกสลงุ อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี  ระยะทาง รายการ 0 2,395,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางถนนดนิซเีมนตผ์สมยางพารา คลองส่งน า้

 8R - MC1 ต าบลโคกสลงุ อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี  ระยะทาง รายการ 0 3,909,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางถนนดนิซเีมนตผ์สมยางพารา คลองส่งน า้

 6R - MC1 ต าบลโคกสลงุ อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี  ระยะทาง รายการ 0 3,152,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมผวิทางถนนดนิซเีมนตผ์สมยางพารา คลองส่งน า้

 5R - MC1 ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี  ระยะทาง รายการ 0 2,143,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนภายในบริเวณโครงการก่อสรา้ง ส านกังาน

ชลประทานที่ 10 ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี  

ระยะทาง 1.666 กม. รายการ 0 9,661,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 220,113,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 192,331,400              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 192,331,400              

งบลงทนุ 192,331,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 192,331,400                 

ค่าส ารวจออกแบบ 13,898,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 10 จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 13,898,600                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 130,432,800                 

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้สาย 16 ขวา ระยะที่ 2 ต าบล

หนองเต่า อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้คลองยายแกว้ ต าบลดอนโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้คลองหนองรีนอก ต าบลดอนโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 477,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองซอย 18 ขวา  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโคกกะเทยีม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั รายการ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 55,355,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองซอย 21 ขวา กม.0+800 - กม.

4+500 ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม 

ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 1,300,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ปลายคลองระบาย 1 ซา้ย เริงราง

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลดอนโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองเลือ่นคลองแยก 2 ขวา - 1 ขวา - 21

 ขวา กม.0+050 - กม.1+000 ฝัง่ซา้ยเป็นช่วงๆ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโพธิ์เกา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายใหญ่มหาราช 1 กม.7+000 - 

กม.21+500 ฝัง่ซา้ยเป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม

 ต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 22 ขวา กม.1+080 -

 กม.5+800 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบล

โคกล าพาน อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้หว้ยกระทุ่ม  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลสีค่ลอง อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 140,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองซอย 21 ขวา ฝัง่ซา้ย กม.

4+500 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโพธิ์เกา้ตน้ 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 340,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายคลองระบายใหญ่

ชยันาท-ป่าสกั 3 ฝัง่ซา้ย กม.53+550  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคก

กะเทยีม ต าบลบางลี ่อ  าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายคลองระบายใหญ่

ชยันาท-ป่าสกั 3 ฝัง่ซา้ย กม.53+950  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคก

กะเทยีม ต าบลบางลี ่อ  าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้กลางคลองส่งน า้ 2 ซา้ย-9 ขวา 

กม.5+400  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 14 ขวา กม.2+000 

ถงึ กม. 4+000 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบล

โพนทอง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อหนิเรียงดา้นทา้ยไซฟ่อนลอดคลองส่ง

น า้ชยันาท-ป่าสกั กม.61+300  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลหนองกระเบยีน อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อหนิเรียงดา้นทา้ยไซฟ่อนลอดคลองส่ง

น า้ชยันาท-ป่าสกั กม.65+800 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลหนองเมอืง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 16 ขวา-1 กม.

2+500 ถงึ กม. 4+000 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลหนองทรายขาว อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 16 ขวา กม.0+500 

ถงึ กม. 1+000 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบล

หนองทรายขาว อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายและเปลีย่นลวดสลงิ 

ประตูระบายน า้หนองเมอืง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบล

หนองเมอืง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 385,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายและเปลีย่นลวดสลงิ 

ประตูระบายน า้บางกระเพยีง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลบางขาม อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 9 ขวา กม.13+700 ถงึ กม.

16+000 ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบล

มหาสอน อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 900,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1 ซา้ย-9 ขวา กม.9+000 ถงึ 

กม.10+290 ฝัง่ขวา เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลสายหว้ยแกว้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 14 ขวา กม.5+700 ถงึ กม.

9+400 ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบล

สนามแจง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 16 ขวา กม.3+000 ถงึ กม.

4+200 ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบล

หนองเต่า อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1 ซา้ย-16 ขวา กม.3+200 ถงึ

 กม.4+400 ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลหนองเต่า อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายและเปลีย่นลวดสลงิ 

ประตูระบายน า้หว้ยแหง้  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบล

เชยีงงา อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 147,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ท่อลอดไซฟอนหนอง

เมอืง กม.65+800  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลหนอง

เมอืง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 3 ซา้ย-9 ขวา กม.0+000 ถงึ 

กม.3+000 ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลมหาสอน อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 11 ขวา กม.1+520 ถงึ กม.

2+970 ท ัง้สองฝัง่ เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบล

สายหว้ยแกว้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 1 ขวา-16 ขวา-1 กม.2+120 

ถงึ กม.6+600 ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลสนามแจง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 17 ขวา กม.4+000 - กม.

6+600 ฝัง่ขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบล

โคกกะเทยีม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบาย 1 ขวา-1 ซา้ย-4 ซา้ย 

ชยันาท-ป่าสกั3 กม.5+000 ถงึ กม.7+500 ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลเชยีงงา อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ท่อระบายน า้ปลาย

คลองส่งน า้ 11 ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลสายหว้ย

แกว้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ท่อลอดคลอง 9 ขวา 

กม.19+400  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลมหาสอน 

อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 70,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบาย 4 ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั3 กม.

6+600 ถงึ กม.9+000 ฝัง่ขวา เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ช่องแค ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบาย 1 ขวา-1 ซา้ย-4 ซา้ย 

ชยันาท-ป่าสกั3 กม.2+000 ถงึ กม.3+000 ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลสายหว้ยแกว้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม รายการ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ MC1 กม.

3+500 ถงึ กม.7+500 เป็นช่วงๆ และคลองส่งน า้สายซอย  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลโคกสลงุ อ าเภอพฒันานิคม รายการ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Gate Valve ท่อส่งน า้ 1R-MP กม. 41+173

 ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชล

สทิธิ์ ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Gate Valve สระพกัน า้บา้นท่าม่วง ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบล

หนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีต สระพกัน า้บา้นท่าม่วง ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบล

วงัจ ัน่ รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ MC3 กม.

0+000 ถงึ กม.2+800 เป็นช่วงๆ และคลองส่งน า้สายซอย  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตลิง่ถนนรอบอ่างเกบ็น า้ ฝัง่ขวา ช่วง กม.

55+000 ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่า

สกัชลสทิธิ์ ต าบลมะกอกหวาน อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 1,680,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตลิง่ถนนรอบอ่างเกบ็น า้เขือ่นป่าสกัชลสทิิ์ ฝัง่

ซา้ย ช่วง กม. 24+800  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ 

ต าบลแก่งผกักูด อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองส่งน า้ 7 ซา้ย กม.8+500  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบางงา อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองทรุดตวั คลองระบายใหญ่มหาราช 1

 ฝัง่ขวา กม.12+200 - กม.21+030 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามหาราช ต าบลทา้ยตลาด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย คลองส่งน า้ 7 ซา้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบางคู ้อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดั รายการ 1 100,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายใหญ่มหาราช 2 ฝัง่ซา้ย กม.

26+500 ถงึ กม.27+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบล

บา้นเบกิ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน า้ 3 ซา้ย กม.24+300  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบางขาม อ าเภอบา้นหมี ่ รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัก ัน้น า้บางลีท่รุดตวั กม.2+500 ถงึ กม.

6+000 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลบางลี ่ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองทรุดตวั คลองส่งน า้ 1 ซา้ย-7 ซา้ย 

ฝัง่ซา้ย กม.3+000 ถงึ กม.11+000 เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษามหาราช ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานลพบุรี ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.1+000 - 

1+200 อ่างเกบ็น า้หว้ยใหญ่ (วงัแขม)  โครงการชลประทานลพบุรี ต าบล

มหาโพธ ิอ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 3 ขวา คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย

 กม.1+660 - 1+960 อ่างเกบ็น า้หว้ยใหญ่ (วงัแขม)  โครงการ

ชลประทานลพบุรี ต าบลสระโบสถ ์อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 4 ขวา คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย

 กม.1+300 - 2+600 เป็นช่วงๆ  โครงการ ปตร.ล าสนธ ิ โครงการ

ชลประทานลพบุรี ต าบลนาโสม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม.

14+000-16+000 เป็นช่วงๆ  โครงการ ปตร.ล าสนธ ิ โครงการ

ชลประทานลพบุรี ต าบลนาโสม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 940,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตูค้วบคุมเครื่องสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า ปากคลอง

โพนทอง  โครงการชลประทานลพบุรี ต าบลหนองทรายขาว อ าเภอบา้น รายการ 1 1,543,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม อาคารระบายน า้ คลองชยันาท-ป่าสกั กม. 

86+395 ส านกังานชลประทานที่ 10 ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Flood wall คลองชยันาท-ป่าสกั กม. 

85+870 ส านกังานชลประทานที่ 10 ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี รายการ 1 2,090,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Drain culvert คลองระบายริมเขต คลอง

ชยันาท-ป่าสกั ส านกังานชลประทานที่ 10 ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืง รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองฝัง่ซา้ย คลองชยันาท-ป่าสกั กม. 

85+874 ส านกังานชลประทานที่ 10 ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี รายการ 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง แม่น า้ป่าสกั ช่วง

เหนือเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ 

ต าบลท่าดนิด า อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 2,300,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย

หว้ยยางสายใหญ่ (ระยะที่ 5) กม.28+100 ถงึ กม.35+000  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย

หว้ยยางสายใหญ่ (ระยะที่ 6) กม.35+100 ถงึ กม.42+000  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองชกัน า้หนา้.

สถานีสูบน า้ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 20,400,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองมะขาม  

โครงการชลประทานลพบุรี ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดั รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบริเวณหนา้ฝาย

บา้นหนองมะค่า  โครงการชลประทานลพบุรี ต าบลหนองมะค่า อ าเภอ

โคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบริเวณหนา้ฝาย

วงัพงุเข ้2  โครงการชลประทานลพบุรี ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอโคกส าโรง รายการ 0 6,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองลงุเจอื  

โครงการชลประทานลพบุรี ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดั รายการ 0 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบริเวณหนา้ฝาย

วงัแขม  โครงการชลประทานลพบุรี ต าบลมหาโพธิ์ อ  าเภอสระโบสถ ์ รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 6,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้เขือ่นป่าสกัชล

สทิธิ์ หมู่ที่ 7  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลแก่งผกั

กูด อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 6,900,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลอง 1 ซา้ย - 21 ขวา พรอ้มอาคาร

ประกอบ ต าบลโก่งธนู อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองแยก 1 ซา้ย - 1 ซา้ย - 19 ขวา พรอ้ม

อาคารประกอบ ต าบลพรหมมาสตร ์อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 10,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 2 ซา้ย - 8 ซา้ย พรอ้ม

อาคารประกอบ ระยะที่ 4  ต าบลสีค่ลอง อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 20,000,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 27,781,600                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 21,000,000                

งบลงทนุ 21,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 21,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝ่ายบา้นสีซ่บั ต าบลหว้ยขนุราม อ าเภอพฒันานิคม รายการ 0 21,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 6,781,600                 

งบลงทนุ 6,781,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,781,600                    

ค่าที่ดนิ 6,781,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 2,211,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 10 จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 4,570,300                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 77,800,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 77,800,000                

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้ภาคกลาง 77,800,000                

งบลงทนุ 77,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,800,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 77,800,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายคลองไทรนอ้ย ต าบลท่ามะนาว อ าเภอชยับาดาล รายการ 0 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้เพือ่บริหารจดัการพื้นที่ลุม่ต า่ ต าบลดอน

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 58,800,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 30,402,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 30,402,000                

การจดัการงานชลประทาน 30,402,000                

งบลงทนุ 30,402,000                

ครุภณัฑ์ 1,838,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,838,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 10 ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 2 คนั รายการ 0 1,838,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,564,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,152,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,152,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 341,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 457,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทานลพบุรี

 ต าบลม่วงค่อม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 354,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 23,812,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 20,306,000                   
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน ส านกังานชลประทานที่ 10 ต าบล

เขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ ส านกังานชลประทานที่ 10 ต าบลเขา

พระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะ

เทยีม ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 394,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 541,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 1,143,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน ต าบลเขาพระงาม

 อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 1,360,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ ในเขตจงัหวดัลพบุรี .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลหวัส าโรง อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 802,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกั

ชลสทิธิ์ ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 5,547,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 3,251,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั รายการ 0 910,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการชลประทาน

ลพบุรี ต าบลเขาแหลม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 4,041,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน ต าบลเขาแหลม 

อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 417,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 3,506,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืทางน า้สายหลกั ในเขตส านกังาน

ชลประทานที่ 10 ต าบลพรหมมาสตร ์อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ซา้ย-4

ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั3 กม.0+000 ถงึ กม.5+900 เป็นช่วงๆ .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาช่องแค ต าบลสายหว้ยแกว้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 1 ซา้ย-4ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั3 

กม.0+000 ถงึ กม.9+680 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่อง

แค ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 2 ซา้ย-4ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั3 

กม.0+000 ถงึ กม.8+956 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่อง

แค ต าบลสนามแจง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 3 ซา้ย-4ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั3 

กม.0+000 ถงึ กม.9+548 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่อง

แค ต าบลสนามแจง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 5 ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั3 กม.

0+000 ถงึ กม.7+294 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลสนามแจง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 6 ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั3 กม.

0+000 ถงึ กม.4+664 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลบา้นช ีอ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 7 ซา้ย ชยันาท-ป่าสกั3 กม.

0+000 ถงึ กม.13+180 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาช่องแค 

ต าบลหนองเต่า อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 120,000                      
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รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยก 1 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโพธิ์เกา้ตน้ อ าเภอเมอืง รายการ 0 32,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยก 2 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโพธิ์เกา้ตน้ อ าเภอเมอืง รายการ 0 88,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองซอย 19 ขวา กม.4+000 โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโคกกะเทยีม อ าเภอเมอืงลพบุรี รายการ 0 37,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยกซอย 1 ซา้ย - 19 ขวา โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโคกกะเทยีม อ าเภอเมอืงลพบุรี รายการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองซอย 22 ขวา กม.3+000 โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั รายการ 0 79,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยกซอย 1 ขวา - 22 ขวา โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโคกล าพาน อ าเภอเมอืงลพบุรี รายการ 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยก 1 ซา้ย - 1 ขวา - 22 ขวา 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโคกล าพาน อ าเภอเมอืง รายการ 0 17,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยกซอย 2 ขวา - 22 ขวา โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโคกล าพาน อ าเภอเมอืงลพบุรี รายการ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยกซอย 1 ซา้ย - 21 ขวา โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโก่งธนู อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั รายการ 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยกซอย 2 ซา้ย - 21 ขวา โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโก่งธนู อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั รายการ 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยก 1 ซา้ย - 1 ซา้ย - 19 ขวา 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโคกกะเทยีม อ าเภอ รายการ 0 16,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 2 ซา้ย - ลพบุรี โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี รายการ 0 33,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 1 ซา้ย - เริงราง โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลโคกล าพาน อ าเภอเมอืงลพบุรี รายการ 0 47,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้สายใหญ่ MC2 ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ จงัหวดัลพบุรี

 1 รายการ ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณสระพกัน า้ 6 แห่ง .โครงการจดัหาน า้

เพือ่การเกษตรจงัหวดัลพบุรี ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ จงัหวดัลพบุรี 1 รายการ จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณคนัก ัน้น า้บา้นท่าหลวง ฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 3 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ จงัหวดั

ลพบุรี 1 รายการ ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 74,000                        

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ส  านกังานชลประทานที่

 10 ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาภายใน ส านกังานชลประทานที่ 10 

ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 0 1,650,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 848,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 848,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      
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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 พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี คนั 1 848,000                      

กรมประมง 403,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 19,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 19,000                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 19,000                     

งบลงทนุ 19,000                     

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลบางงา อ าเภอท่าวุง้ เครื่อง 2 19,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 384,000                   

โครงการพฒันาพื้นทีโ่ครงการหลวง 384,000                   

สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง 384,000                   

งบลงทนุ 384,000                   

ครุภณัฑ์ 384,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 384,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค ชนิดเพลานอก 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางงา อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 3 384,000                      

กรมปศุสตัว ์ 16,008,900                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดัลพบุรี ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 15,868,900                

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 15,868,900                

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 171,400                   

งบลงทนุ 171,400                   

ครุภณัฑ์ 171,400                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิ

จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิ

จงัหวดัลพบุรี ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิ ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลหนองรี อ าเภอ

ล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธิ

 จงัหวดัลพบุรี คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบล

หนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 15,681,500                

งบลงทนุ 15,681,500                

ครุภณัฑ์ 14,681,500                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 194,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่า เครื่อง 6 194,400                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 888,800                      

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 าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ต าบล

ท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี คนั 1 40,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง

 จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลหนองรี

 อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 6,895,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลพรอ้มคอก ขนาด 2,000 กโิลกรมั

 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: แม่โคพนัธุว์ากวิพนัธุแ์ท ้(Wagyu) ต าบลท่าหลวง อ าเภอ

ท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ตวั 10 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 600 ลติร ต าบล

หนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี ใบ 1 1,424,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบซบัเมสิซเิบิ้ล (SUBMERSIBLE PUMP)

 ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 21,100                        

รายการระดบัที1่: ชดุสปริงเกอรแ์บบมว้นสายกลบัอตัโนมตัิ (หวัฉีดน า้รศัมี

ไม่นอ้ยกวา่ 35 เมตร) ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,580,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นสไลดค์วบคุมอณุหภูมสูิงสุดไม่นอ้ยกวา่ 60 องศา

เซลเซยีส ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นที่ได ้ต าบลท่าหลวง อ าเภอ

ท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลหนองรี อ าเภอ

ล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น (Hot Air Oven) ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่

 100 ลติร ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจนุ า้เชื้อและปิดผนึกหลอด พรอ้มพมิพห์ลอด 

ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแช่แขง็น า้เชื้อแบบอตัโนมตัิ ต าบลหนองรี อ าเภอล า

สนธ ิจงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 1,950,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้ไทลอ็ก ความสูง 1.50 เมตร พรอ้มเสาสูง 2 เมตร 

ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี กม. 2 1,000,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 7,095,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,889,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 3,889,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 3,770,000                 

งบลงทนุ 3,770,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,770,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,770,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัลพบุรี กลา้ 1000000 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัลพบุรี กลา้ 1000000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1800 1,100,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 119,000                   

งบลงทนุ 119,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 119,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 119,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัลพบุรี ไร่ 70 119,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,206,000                 

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 2,670,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 2,670,000                 

งบลงทนุ 2,670,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,670,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,670,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกตูม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิยมชยั อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกระเบยีน อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุตาเพชร อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยขนุราม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลซบัจ าปา อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองผกัแวน่ อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงดนิแดง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระโบสถ ์อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัทอง อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชยับาดาล อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงพลบั อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเมอืง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสลงุ อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชอนนอ้ย อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดลีงั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชอนสมบูรณ์ อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี บ่อ 3 53,400                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 536,000                   

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 536,000                   

งบลงทนุ 536,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 536,000                      
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 536,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ ศูนยว์จิยัและพฒันาโคเน้ือ บา้นหนอง

ผกับุง้ หมู่ 2 ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 536,000                      

กรมวชิาการเกษตร 1,617,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,617,300                 

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 1,617,300                 

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 1,617,300                 

งบลงทนุ 1,617,300                 

ครุภณัฑ์ 1,309,300                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,059,300                    

รายการระดบัที1่: รถยกโฟลค์ลฟิท ์ขนาด 2.5 ตนั ต าบลโคกตูม อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี คนั 1 1,059,300                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นในหอ้ง Lab ต าบลโคกตูม อ าเภอเมอืง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 308,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาล ต าบลโคกตูม อ าเภอเมอืงลพบุรี แห่ง 1 308,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,540,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,540,300                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,540,300                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,540,300                 

งบลงทนุ 1,540,300                 

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,507,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอชยับาดาล ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอล าสนธ ิ

ต าบลล าสนธ ิอ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 507,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอล าสนธ ิต าบลล า

สนธ ิอ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงลพบุรี 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 337,900                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 163,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 163,800                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 163,800                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 85,800                     
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งบลงทนุ 85,800                     

ครุภณัฑ์ 85,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 85,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

ลพบุรี ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 3 85,800                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 78,000                     

งบลงทนุ 78,000                     

ครุภณัฑ์ 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัลพบุรี ต าบลท่าหนิ 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัลพบุรี ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัลพบุรี ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัลพบุรี  ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 22,000                        

กรมการขา้ว 821,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 821,000                   

การวจิยัและพฒันาขา้ว 821,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 821,000                   

งบลงทนุ 821,000                   

ครุภณัฑ์ 821,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็   

ต าบลถลงุเหลก็ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี คนั 1 821,000                      

กระทรวงคมนำคม 1,305,405,100            
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กรมการขนส่งทางบก 2,490,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,120,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,120,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 1,120,000                 

งบลงทนุ 1,120,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,120,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,120,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัลพบุรี สาขาอ าเภอโคก

ส าโรง ต าบลวงัขอนขวา้ง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,120,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัลพบุรี ต าบลถนน

ใหญ่ อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 871,460,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 375,433,000              

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพแุค - แยกมะนาว

หวาน จ.ลพบุรี กม. 2.1 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 55,340,000                

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 55,340,000                

งบลงทนุ 55,340,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,340,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 55,340,000                   

รายการระดบัที1่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 (ม่วงค่อม) - ต่อเขต

เทศบาลต าบลวงัม่วง จ.ลพบุรี แห่ง 1 55,340,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 170,463,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 127,850,000              

งบลงทนุ 125,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 125,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 125,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองหว้ยไผ่ - 

เทศบาลล านารายณ์ - ช่องส าราญ จ.ลพบุรี กม. 3.4 125,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,850,000                 

รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ

 บริเวณทางหลวงหมายเลข 3196 แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุร)ี - 

กม.93+500 (ต่อเขต สน.บท. อ่างทอง - อยธุยา) ที่ กม.75+432 จ.ลพบุรี โครงการ 1 2,850,000                    
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ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 33,000,000                

งบลงทนุ 33,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น า้ตกวงักา้นเหลอืง - 

ล านารายณ์ จ.ลพบุรี แห่ง 1 33,000,000                   

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 9,613,000                 

งบลงทนุ 9,613,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,613,000                    

ค่าที่ดนิ 9,613,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 11 จ.ลพบุรี สายทาง 5 9,613,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 124,630,000              

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสรา้งตนเอง 

 -  แยกพฒันานิคม จ.ลพบุรี แห่ง 1 35,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 89,630,000                

งบลงทนุ 89,630,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 89,630,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 89,630,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองหว้ยไผ่ - 

เทศบาลล านารายณ์ จ.ลพบุรี แห่ง 2 16,360,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโคง้ - หนองน า้ใส แห่ง 3 43,330,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน า้ใส - ปางโก แห่ง 1 8,570,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกส าโรง - หนองม่วง จ. แห่ง 3 21,370,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 90,000,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 90,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 90,000,000                

งบลงทนุ 90,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกส าโรง - หนองม่วง

 ตอน 1 จ.ลพบุรี แห่ง 1 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกส าโรง - หนองม่วง

 ตอน 2 จ.ลพบุรี แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 386,827,400              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 7,456,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 7,456,000                 

งบลงทนุ 7,456,000                 

ครุภณัฑ์ 3,175,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,175,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบ Unconfined Compressive Strength 

แบบไฟฟ้า จ.ลพบุรี เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: Dial Gauge ความละเอยีด 0.0001 น้ิว Dial Indicator, 

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

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,281,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,381,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงโคกตูม  แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ. หลงั 1 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงโคกส าโรง  แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ. หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงโคกส าโรง แขวงทาง

หลวงลพบุรีที่ 1 จ.ลพบุรี หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 331,125,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 329,925,000              

งบลงทนุ 329,925,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 329,925,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 329,925,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 กม. 763 56,170,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 กม. 723 50,690,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจงั 

ตอน 3 จ.ลพบุรี แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2272 ตอน หนองยายโตะ๊ - แยกท่า

มะนาว จ.ลพบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2357 ตอน หนองยายโตะ๊ - ล า

พญาไม ้ จ.ลพบุรี แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน จนัเสน - ท่าแค จ.ลพบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3326 ตอน สระโบสถ ์- ยางโทน ตอน

 1 จ.ลพบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดงจ าปา - แยกร.พ.อานนัท

มหดิล จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,955,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3019 ตอน สามแยกโคกกระเทยีม - 

สถานีรถไฟโคกกระเทยีม จ.ลพบุรี แห่ง 1 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวดัสนามไชย - วดั

กระดงังา ตอน 3 จ.ลพบุรี แห่ง 1 8,750,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สีแ่ยกบวัชมุ - โป่งเกตุ จ. แห่ง 1 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน า้ใส - ปางโก จ. แห่ง 1 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บา้นหมี ่จ.ลพบุรี แห่ง 1 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวดัสนามไชย - วดั

กระดงังา ตอน 1 จ.ลพบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3623 ตอน กดุเพชร - อ่างเกบ็น า้กดุ

ตาเพชร จ.ลพบุรี แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน ดอนดงึ - โคกเจริญ จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอน เขาแดง - สวนมะเดื่อ  จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกโรงเรียนสุธวีทิยา - ดง

จ าปา จ.ลพบุรี แห่ง 1 12,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลบั - ม่วงค่อม จ.ลพบุรี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน บา้นหมี ่- ดงพลบั ตอน 1 แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 205 

ตอน คลองหว้ยไผ่ - เทศบาลล านารายณ์ จ.ลพบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน

 ม่วงค่อม - คลองกระจงั จ.ลพบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 205 

ตอน ม่วงค่อม - คลองหว้ยไผ่ จ.ลพบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัชยับาดาล (ขาเขา้) แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ชยับาดาล (ขาเขา้) จ.ลพบุรี แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 48,246,400                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 43,906,500                

งบลงทนุ 43,906,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,906,500                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 43,906,500                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดงจ าปา - แยก ร.พ.

อานนัทมหดิล ตอน 1 จ. ลพบุรี แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกโรงเรียนสุธวีทิยา - 

ดงจ าปา จ. ลพบุรี แห่ง 1 3,947,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลบั - ม่วงค่อม 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน แสลงพนั - คลองท่า

ขา้ม ตอน 1 จ. ลพบุรี แห่ง 1 1,490,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพแุค - แยก

มะนาวหวาน ตอน 1 จ. ลพบุรี แห่ง 1 1,574,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพแุค - แยก

มะนาวหวาน ตอน 4 จ. ลพบุรี แห่ง 2 9,499,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2340 ตอน โคกแสมสาร - สระ

โบสถ ์จ. ลพบุรี แห่ง 1 1,637,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพฒันานิคม - วงั

ม่วง จ. ลพบุรี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน จนัเสน - ท่าแค ตอน 

1 จ. ลพบุรี แห่ง 1 1,447,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน จนัเสน - ท่าแค ตอน 

3 จ. ลพบุรี แห่ง 1 1,957,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน เทศบาลล านารายณ์ - 

ช่องส าราญ, สายทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน โคกเจริญ - หนองมะค่า 

และสายทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน โป่งเกตุ - อเีหลอ จ. ลพบุรี แห่ง 3 1,995,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ม่วงค่อม - คลองหว้ย

ไผ่ ตอน 1 จ. ลพบุรี แห่ง 1 2,712,700                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น า้ตกวงักา้นเหลอืง - 

ล านารายณ์ ตอน 2 จ. ลพบุรี แห่ง 1 1,969,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจงั

 ตอน 2 จ. ลพบุรี แห่ง 1 2,709,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วง

ค่อม ตอน 3 จ. ลพบุรี แห่ง 1 1,803,700                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วง

ค่อม, สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน คลองท่าขา้ม - น า้ตกวงั

กา้นเหลอืง, สายทางหลวงหมายเลข 2129 ตอน ทางเขา้ล  านารายณ์ และ

สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโคง้ - หนองน า้ใส จ. ลพบุรี แห่ง 4 1,985,600                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บา้นหมี ่ตอน

 2 จ. ลพบุรี แห่ง 1 1,883,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บา้นหมี ่ตอน

 3 จ. ลพบุรี แห่ง 1 1,999,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,346,900                 

งบลงทนุ 2,346,900                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี พรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. จ.ลพบุรี คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. จ.ลพบุรี เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. จ.ลพบุรี เครื่อง 1 97,000                        

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 1,993,000                 

งบลงทนุ 1,993,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,993,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,993,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจงั แห่ง 1 1,993,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 19,200,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 10,500,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 10,500,000                

งบลงทนุ 10,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกส าโรง - หนองม่วง จ. แห่ง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน แสลงพนั - คลองท่า

ขา้ม จ. ลพบุรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน ดอนดงึ - โคกเจริญ แห่ง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2340 ตอน โคกแสมสาร - สระ

โบสถ ์จ. ลพบุรี แห่ง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ท่าแค - โก่งธนู จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3333 ตอน โคกตูม - แยกมะนาว

หวาน จ. ลพบุรี แห่ง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3333 ตอน แยกมะนาวหวาน - 

เขาพระ จ. ลพบุรี แห่ง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3027 ตอน ท่าวุง้ - มหานาม จ. แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บา้นหมี ่จ. แห่ง 4 2,000,000                    
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โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 431,454,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 86,658,600                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 8,208,600                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 8,208,600                 

งบลงทนุ 8,208,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,208,600                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,208,600                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองระบายใหญ่ชยันาทป่าสกั อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี ม. 75 8,208,600                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 66,450,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 66,450,000                

งบลงทนุ 66,450,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 66,450,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 66,450,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2321 - บ.เขาสลกัได อ.ชยับาดาล จ. กม. 3.029 19,600,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2219 - บ.ตะครอ้ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี กม. 3 14,850,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ใหม่โพธิ์ทอง อ.พฒันานิคม จ. กม. 1.184 8,280,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ชอนนอ้ย อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี กม. 0.167 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2243 - บ.ล าสมพงุ อ.พฒันานิคม จ. กม. 0.615 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2338 - บ.ซบัจ าปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี กม. 1.475 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2260 - บ.ซบัลงักา อ.ล าสนธ ิจ.ลพบุรี กม. 1.35 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้ป่าสกั อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี กม. 0.259 1,620,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 12,000,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ลบ.1030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นถลงุเหลก็ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ลบ.4182 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2219 - บา้นตะครอ้ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 35,022,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตร 35,022,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางในการเขา้ถงึแหลง่ผลติเพือ่ส่งเสริมและพฒันาดา้น

อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 35,022,000                

งบลงทนุ 35,022,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,022,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 35,022,000                   
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 

2256 - บา้นซบัสะแก อ.ท่าหลวง, ชยับาดาล จ.ลพบุรี กม. 5 21,100,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นทะเลทอง อ.หนองม่วง, โคกเจริญ จ.ลพบุรี กม. 3.307 13,922,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 273,503,400              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 5,590,800                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 5,590,800                 

งบลงทนุ 5,590,800                 

ครุภณัฑ์ 750,800                      

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) แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบเพือ่แยกหาอตัราส่วนผสมของแอสฟลัต์

คอนกรีต แบบ Ignition Oven แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี เครื่อง 1 680,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,840,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,840,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทชยับาดาล แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี แห่ง 1 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทหนองม่วง แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี แห่ง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทพฒันานิคม แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี แห่ง 1 980,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 253,534,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 253,534,000              

งบลงทนุ 253,534,000              

ครุภณัฑ์ 10,004,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 9,190,000                    

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

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี คนั 1 4,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 243,530,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 243,530,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 

3028 - บา้นเขาสาริกา อ.บา้นหมี ่จ.ลพบุรี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นวงัเพลงิ อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 21 -

 บา้นน า้ซบั อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 205

 - บา้นปรางคน์อ้ย อ.ล าสนธ ิจ.ลพบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

3326 - บา้นสระโบสถ ์อ.โคกส าโรง, สระโบสถ ์จ.ลพบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

2340 - บา้นหว้ยสาราม อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 

2338 - บา้นซบัจ าปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 

3196 - บา้นหนองระแหง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 

2340 - บา้นประดู่งาม อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 205

 - บา้นหว้ยเคลด็ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4112 บา้นโปงมะนาว - บา้นซบัโศก

 อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี แห่ง 1 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5023 แยกทางหลวงชนบท ลบ.

2134 - บา้นม่วงชมุ อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 

บา้นอ่างทอง อ.หนองม่วง, สระโบสถ ์จ.ลพบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 205

 - บา้นหนองเกตุ อ.ล าสนธ ิจ.ลพบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5129 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่

ซา้ย (ตอนลพบุร)ี อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5129 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่

ซา้ย (ตอนลพบุร)ี อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5133 แยกทางหลวงชนบท ลบ.

4132 - บา้นท่าแค อ.เมอืง จ.ลพบุรี แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 

2219 - บา้นเขากระทงิ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี แห่ง 1 8,880,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.4128 แยกทางหลวงหมายเลข 

3196 - บา้นบางลี ่อ.เมอืง จ.ลพบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 205

 - บา้นหนองเกตุ อ.ล าสนธ ิจ.ลพบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ลบ.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้น

เพนียด อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี กม. 3.9 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้น

ออ้ย อ.เมอืง จ.ลพบุรี กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ลบ.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 - บา้น

หนองโพธิ์ อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี กม. 2.8 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5130 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่

ขวา อ.ชยับาดาล, ท่าหลวง, หนองม่วง จ.ลพบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5049 เชือ่มถนนเทศบาลพฒันา

นิคม - บา้นชอนนอ้ย อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.

4056 - บา้นเขาราบ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี กม. 1003 35,250,000                   
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โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 14,378,600                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 13,331,700                

งบลงทนุ 13,331,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,331,700                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,331,700                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี แห่ง 1 4,741,700                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.1013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นเพนียด อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.4056 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2340 - บา้นประดู่งาม อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.1017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นเพนียด อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.3004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 205 - บา้นหนองเกตุ อ.ล าสนธ ิจ.ลพบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.3005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 205 - บา้นเขาตะแคง อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ลบ.4039 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2089 - บา้นทะเลวงัวดั อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทลพบุรี แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 36,270,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 6,970,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 6,970,000                 

งบลงทนุ 6,970,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,970,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,970,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ลบ.

1013 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นเพนียด อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,690,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ลบ.

4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2219 - บา้นกระดานเลือ่น อ.หนองม่วง, สระ แห่ง 1 1,690,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ลบ.

4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บา้นออ้ย อ.เมอืง จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ลบ.

5024 แยกถนนองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง อ.สระโบสถ ์จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,690,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 5,700,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 5,700,000                 

งบลงทนุ 5,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ลบ.

4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2282 - บา้นโปร่งสวอง อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ลบ.

4112 แยกทางหลวงหมายเลข 2282 - บา้นซบัโศก อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ลบ.

5129 เลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่ซา้ย อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี แห่ง 1 1,900,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 14,100,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 14,100,000                

งบลงทนุ 14,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,100,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,100,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ลบ.1009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1 - บา้นทะเลทอง อ.หนองม่วง, โคกเจริญ จ.ลพบุรี แห่ง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ลบ.4022 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2243 - บา้นแก่งผกักูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ลบ.4182 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2219 - บา้นตะครอ้ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี แห่ง 1 3,800,000                    

โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 9,500,000                 

ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 9,500,000                 

งบลงทนุ 9,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย ลบ.4057 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2219 - บา้นป่าเขวา้ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 131,529,800               

กรมทรพัยากรน า้ 88,188,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 88,188,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 88,188,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 88,188,000                

งบลงทนุ 88,188,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 88,188,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 88,188,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองโสน  หมู่ที่ 1  ต าบลเพนียด  

อ าเภอโคกส าโรง   จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้พทุธสถานลพบุรีศรี

สุวรรณภูม ิ ต าบลหว้ยโป่ง  อ าเภอโคกส าโรง  จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองมะเดื่อ  ต าบลท่ามะนาว  

อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองไทร  หมู่ที่ 9  ต าบลบวัชมุ  

อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นชา้งทะล ุ หมู่ที่ 9  ต าบลบางลี ่ 

อ าเภอท่าวุง้  จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นปึกรี ช่วง 2  หมู่ที่ 4-7  ต าบล

แก่งผกักูด  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้หว้ยยางหน่ึง  หมู่ที่ 3  

ต าบลพฒันานิคม  อ าเภอพฒันานิคม  จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองอสูีน  หมู่ที่ 3  ต าบลพฒันา

นิคม  อ าเภอพฒันานิคม  จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นโคกสามคัคี  หมู่ที่ 6  ต าบล

หนองรี  อ าเภอล าสนธ ิ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้มูลนิธธิรรมารกัษ ์ ต าบล

ดงดนิแดง  อ าเภอหนองม่วง  จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 16,788,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 30,364,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 30,364,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 9,711,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นกดุตาเพชร หมู่ที่ 

12 ต าบลกดุตาเพชร อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้

ดื่มสะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นวงัตาอนิทร ์หมู่

ที่ 10 ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี 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 โรงเรียนวดัไผ่แตร หมู่ที่  5 

ต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นทุ่งตาแกว้ หมู่ที่ 5 

ต าบลหว้ยหนิ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นเขาตะแคง หมู่ที่ 3 

ต าบลซบัตะเคียน อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนทรพัยร์าษฎรบ์  ารุง หมู่ที่

 2 ต าบลหวัล  า อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นทะเลวงัวดั หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัคลองเม่า หมู่ที่ 6 

ต าบลโคกสลดุ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นท่าเยีย่ม หมู่ที่  2 

ต าบลล าสนธ ิอ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 16,333,800                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 5,007,000                 

งบลงทนุ 5,007,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,007,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,007,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกแสมสาร กลุม่ 1 

หมู่ที่ 4 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกแสมสาร กลุม่ 2 

หมู่ที่ 4 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกแสมสาร กลุม่ 3 

หมู่ที่ 4 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกแสมสาร กลุม่ 4 

หมู่ที่ 4 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นใหม่ศรีอบุล กลุม่ 1 หมู่

ที่ 6 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นใหม่ศรีอบุล กลุม่ 2 หมู่

ที่ 6 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นใหม่ศรีอบุล กลุม่ 3 หมู่

ที่ 6 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นใหม่ศรีอบุล กลุม่ 4 หมู่

ที่ 6 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นใหม่ศรีอบุล กลุม่ 5 หมู่

ที่ 6 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบ่อคู่ กลุม่ 2 หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบ่อคู่ กลุม่ 3 หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบ่อคู่ กลุม่ 4 หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบ่อคู่ กลุม่ 5 หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโพธิ์งาม กลุม่ 2 หมู่ที่ 5

 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นพสุงา่  หมู่ที่ 6 ต าบลท่า

หลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 11,326,800                

งบลงทนุ 11,326,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,326,800                   
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,326,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นตะกรุดหวา้ กลุม่ 1 หมู่ที่ 5 ต าบล

ดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นตะกรุดหวา้ กลุม่ 2 หมู่ที่ 5 ต าบล

ดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดงตาด า กลุม่ 1 หมู่ที่ 10 ต าบลดง

มะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดงตาด า กลุม่ 2 หมู่ที่ 10 ต าบลดง

มะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดงตาด า กลุม่ 3 หมู่ที่ 10 ต าบลดง

มะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนอ้ยนาโสม  หมู่ที่ 11 ต าบลดง

มะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 4,320,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 4,320,000                 

งบลงทนุ 4,320,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,320,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเกาะรี หมู่ที่ 1 ต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงมะรุม หมู่ที่ 2 ต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเนินจนัทร ์หมู่ที่ 3 ต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตะกดุหวา้ หมู่ที่ 5 ต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนา้ค่าย หมู่ที่ 5 ต าบลเขาแหลม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเนินทองพฒันา หมู่ที่ 8 ต าบลเขาแหลม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมะกอกหวานพฒันาราชานุเคราะห ์หมู่ที่ 11 ต าบลม่วงค่อม อ าเภอชยั

บาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นม่วงค่อม หมู่ที่ 2 ต าบลม่วงค่อม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นม่วงงาม หมู่ที่ 8 ต าบลม่วงค่อม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยแกว้ หมู่ที่ 13 ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขาบา้นหวา้ หมู่ที่ 4 ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทราย หมู่ที่ 5 ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแหลมกะลา หมู่ที่ 6 ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบางคู ้หมู่ที่ 10 ต าบลบางคู ้อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นปากคลองบางคู ้หมู่ที่ 11 ต าบลบางคู ้อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหมอ้ หมู่ที่ 13 ต าบลบางคู ้อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบางพึง่ หมู่ที่ 3 ต าบลลมหาสอน อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมหาสอน หมู่ที่ 4 ต าบลมหาสอน อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 4,264,200                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,587,000                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 2,587,000                 

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 2,587,000                 

งบลงทนุ 2,587,000                 

ครุภณัฑ์ 1,693,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,693,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัการท าหมนัลงิ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 1,693,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 894,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 894,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่น า้ส  าหรบัสตัวป่์า ขนาด 6,000 ลูกบาศก์

เมตร จงัหวดัลพบุรี แหลง่ 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดั ไร่ 200 234,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,677,200                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 1,677,200                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 1,531,000                 

งบลงทนุ 1,531,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,531,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 734,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน ลบ.1289 หน่วย

พทิกัษป่์าหว้ยประดู่ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าซบัลงักา จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 375,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ลบ.1290 หน่วย

พทิกัษป่์าหว้ยประดู่ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าซบัลงักา จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 358,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 796,700                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัลพบุรี กโิลเมตร 155 796,700                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 146,200                   

งบลงทนุ 146,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 146,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 146,200                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 20000 58,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัลพบุรี ไร่ 180 88,200                        
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กรมป่าไม ้ 8,712,800                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,274,800                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 202,800                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 202,800                   

งบลงทนุ 102,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัลพบุรี กโิลเมตร 20 102,800                      

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 2 100,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 1,072,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 514,000                   

งบลงทนุ 514,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 514,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัลพบุรี กโิลเมตร 100 514,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 558,000                   

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 488,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัลพบุรี หมู่บา้น 24 288,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัลพบุรี หมู่บา้น 10 200,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,925,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 2,925,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 2,925,000                 

งบลงทนุ 2,925,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,925,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,925,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัลพบุรี ไร่ 750 2,925,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,513,000                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 4,513,000                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,314,600                 

งบลงทนุ 1,314,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,314,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,314,600                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัลพบุรี กลา้ 120000 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัลพบุรี กลา้ 80000 608,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัลพบุรี กโิลเมตร 4 20,600                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัลพบุรี ไร่ 330 313,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัลพบุรี ไร่ 50 24,500                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 3,198,400                 
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งบลงทนุ 3,198,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,198,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,198,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัลพบุรี กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัลพบุรี กโิลเมตร 23 118,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัลพบุรี ไร่ 4132 2,024,700                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัลพบุรี กลา้ 37000 281,200                      

กระทรวงมหำดไทย 368,174,600               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 25,887,800                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 248,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 248,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 248,000                   

งบรายจ่ายอื่น 248,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 248,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 24,799,800                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 24,799,800                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 20,799,800                

งบลงทนุ 20,799,800                

ครุภณัฑ์ 2,323,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,323,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุ

ศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 1,357,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 965,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,476,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,476,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 12,599,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบุรี ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 3,877,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดัลพบุรี

 ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

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 31,544,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 31,395,300                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 31,395,300                

การบริหารงานอ าเภอ 31,395,300                

งบลงทนุ 31,395,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,395,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดั แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,223,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่วา่การอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 16,223,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,231,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอโคกส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกองรอ้ย อส.อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ผูพ้กิารที่วา่การอ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 102,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 556,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานและรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอบา้นหมี ่ แห่ง 1 866,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบริเวณศาลาประชาคมอ าเภอพฒันานิคม 

จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 258,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบริเวณที่วา่การอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั แห่ง 1 361,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 324,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการปกครองจงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 641,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้พรอ้มป้ายที่วา่การอ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั แห่ง 1 898,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรางระบายน า้รอบอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงลพบุรี

 จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 392,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,145,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. สายหลงัอ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 771,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดั แห่ง 1 627,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั แห่ง 1 1,278,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล.ขา้งหอประชมุอ าเภอพฒันานิคม แห่ง 1 1,885,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล.ขา้งศาลาประชาคม อ าเภอพฒันานิคม 

จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 818,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานขา้งที่วา่การอ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 641,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 204,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุ ที่ท  าการปกครองจงัหวดั จงัหวดั แห่ง 1 430,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 149,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 149,000                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 149,000                   

งบลงทนุ 149,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 149,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 149,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 1 จงัหวดัลพบุรี อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 149,000                      

กรมทีด่นิ 739,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 739,000                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 739,000                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 496,000                   

งบลงทนุ 496,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 496,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 496,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลโคก

ส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 413,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบล

โพนทอง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 82,600                        

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 243,000                   

งบลงทนุ 243,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 243,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 243,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

โคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 243,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3,500,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,500,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3,500,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัตลิง่หนิเรียงในกลอ่งเกเบยีน คลอง

โนนลาน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ต าบลถลงุเหลก็ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 3,500,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 18,360,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 17,836,000                

โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 17,836,000                

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 17,836,000                

งบลงทนุ 17,836,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,836,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,836,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 17,836,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 524,000                   

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 524,000                   

บริการดา้นช่าง 524,000                   

งบลงทนุ 524,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 524,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 524,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง แห่ง 1 524,000                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 288,143,500              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 971,300                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 971,300                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 971,300                   

งบลงทนุ 971,300                   

ครุภณัฑ์ 971,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 243,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 11 243,100                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 11 47,300                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 11 60,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตวั 22 37,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี ชดุ 11 31,900                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 22 66,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 728,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 11 728,200                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 11 242,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุรี 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 11 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุรี ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 11 99,000                        
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รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร ชดุ 22 83,600                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 22 127,600                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 286,886,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,506,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 7,506,000                 

งบอดุหนุน 7,506,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,506,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 7,506,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 32 เมตร 

บา้นหนองหนิใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลสายหว้ยแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สายหว้ยแกว้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 437,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 32 เมตร 

บา้นดงดนิแดง หมู่ที่ 1 ต าบลดงดนิแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงดนิ

แดง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 437,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 40 เมตร 

ชมุชนหนองม่วงพฒันา หมู่ที่ 3 ต าบลหนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง

 อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 601,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 72 เมตร 

บา้นคลงัเงนิ หมู่ที่ 13 ต าบลวงัเพลงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเพลงิ 

อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 72 เมตร 

บา้นพมุ่วง หมู่ที่ 5 ต าบลวงัเพลงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเพลงิ 

อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,239,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 32 เมตร ยาว 32 เมตร 

บา้นวงัตาอนิทร ์หมู่ที่ 10 ต าบลยางราก องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางราก

 อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 682,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 50 เมตร 

บา้นธารทรพัย ์หมู่ที่ 11 ต าบลบ่อทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อทอง 

อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 710,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 34 

เมตร บา้นโคง้รถไฟ หมู่ที่ 6 ต าบลนิคมล านารายณ์ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,100,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 49,776,500                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 800,000                   

งบอดุหนุน 800,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้บา้นฝาย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

16,000 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยหนิ  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หว้ยหนิ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 800,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 48,976,500                

งบอดุหนุน 48,976,500                
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ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,976,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 48,976,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2,6 บา้นวงัขอนขวา้ง, บา้นวงัทอง ต าบลวงัขอนขวา้ง ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัขอนขวา้ง อ าเภอ แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 3 บา้นเขาตะแคง ต าบลซบัตะเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบั

ตะเคียน อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,755,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นคลองไทร ต าบลท่ามะนาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า

มะนาว อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,723,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นท่าฉาง ต าบลท่ามะนาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะนาว 

อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,723,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นเขายายกะตา ต าบลล านารายณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล า

นารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

(ไม่ตอกเสาเขม็) หมู่ที่ 12 บา้นเขาหนา้ตดั ต าบลล านารายณ์ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 6 บา้นไร่สงิหพ์ฒันา ต าบลหว้ยหนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ย

หนิ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 3,035,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นปากน า้ ต าบลบางงา เทศบาลต าบลบางงา อ าเภอท่าวุง้ แห่ง 1 2,238,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 13 บา้นหว้ยงูใต ้ต าบลบางงา เทศบาลต าบลบางงา อ าเภอท่าวุง้ แห่ง 1 2,238,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 ชมุชนบา้นแหลมทอง ต าบลโพตลาดแกว้ เทศบาลต าบลโพตลาด

แกว้ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 ชนุชนบางกระบอื ต าบลโพตลาดแกว้ เทศบาลต าบลโพตลาดแกว้

 อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,788,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บา้นปีกรี ต าบลแก่งผกักูด องคก์ารบริหารส่วนต าบล

แก่งผกักูด อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,072,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บา้นท่ากรวด ต าบลแก่งผกักูด  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแก่งผกักูด อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 5,803,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองโพธิ์ ต าบลหนองกระเบยีน ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระเบยีน อ าเภอบา้นหมี ่ แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นน า้สุด ต าบลน า้สุด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้สุด อ าเภอ

พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 675,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นไทรงาม ต าบลน า้สุด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้สุด 

อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 675,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 บา้นค าพราน ต าบลหนองบวั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั

 อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 575,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 11 บา้นค าพราน ต าบลหนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั

 อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 575,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บา้นฟ้าลงมนั ต าบลโพธิ์เกา้ตน้ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพธิ์เกา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,847,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 บา้นบ าหรุ ต าบลโพธิ์ตรุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,734,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นสามบาท ต าบลโพธิ์ตรุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,734,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,241,100                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,241,100                 

งบอดุหนุน 2,241,100                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,241,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,241,100                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

นกเขาเปลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพุ

ม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเพลงิ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัขอนขวา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัขอนขวา้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นถลงุ

เหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลถลงุเหลก็ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยโป่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอโคก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกส าโรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกส าโรง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัจ ัน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจ ัน่ อ าเภอโคกส าโรง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงัไผ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลยางราก องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางราก อ าเภอโคก ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองมะค่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองมะค่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกเจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลม่วงค่อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงค่อม อ าเภอชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะ

รงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะรงั อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองโก องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัตะเคียน อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ก่อนวยั

เรียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าดนิด า องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าดนิ

ด า อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศิลาทพิย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลศิลาทพิย ์อ าเภอชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลล านารายณ์ เทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชยับาดาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยับาดาล อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่ามะนาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะนาว อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยหนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหนิ อ าเภอชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลล านารายณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางคู ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคู ้อ าเภอท่าวุง้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโพตลาดแกว้ เทศบาลต าบลโพตลาดแกว้ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัส าโรง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัส าโรง อ าเภอท่า ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าวุง้ เทศบาลต าบลท่าวุง้ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าโขลง เทศบาลต าบลท่าโขลง อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองประดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผกัแวน่ อ าเภอท่าหลวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหวัล  า  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัล  า อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลท่า

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแก่งผกักูด องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งผกักูด อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลซบัจ าปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัจ าปา อ าเภอท่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นท่าหลวง เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นช ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นช ีอ าเภอบา้นหมี ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นทราย อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โพนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

ต าบลดอนดงึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนดงึ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงบา้นหมี ่เทศบาลเมอืงบา้นหมี ่อ  าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเชยีงงา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงงา อ าเภอบา้นหมี่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองนา 

เทศบาลต าบลเขาพระยาเดนิธง อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดลีงั 

เทศบาลต าบลดลีงั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

สุด องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้สุด อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกสลงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสลงุ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพฒันานิคม เทศบาลต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแก่งเสอืเตน้ เทศบาลต าบลแก่งเสอืเตน้ อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นซบั

โศก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยขนุราม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงนอ้ย 

เทศบาลต าบลกกโก อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โก่งธนู องคก์ารบริหารส่วนต าบลโก่งธนู อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

ตูม เทศบาลต าบลโคกตูม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ตน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ตน้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวัชา้ง 

เทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงเขาสามยอด (ชบุศร) เทศบาลเมอืงเขาสามยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเขาพระงาม เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกกะเทยีม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกะเทยีม 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลงิ้วราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้วราย อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าแค องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแค อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลป่าตาล เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลถนนใหญ่ เทศบาลต าบลถนนใหญ่ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงลพบุรี  เทศบาลเมอืงลพบุรี อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขารวก องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

รี (บา้นหนองร)ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองรี ล  าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขานอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขานอ้ย อ าเภอล า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลล าสนธ ิองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิล  าสนธ ิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลซบัสมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัสมบูรณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าชา้ง อ าเภอสระ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิยมชยั อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ หมู่ 10 

ต าบลสระโบสถ ์เทศบาลต าบลสระโบสถ ์อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบ

สาธติเทศบาลเมอืงลพบุรี เทศบาลเมอืงลพบุรี อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลโคกส าโรง เทศบาลต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลล านารายณ์ เทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนเทศบาลบางงา 

เทศบาลต าบลบางงา อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงบา้นหมี ่49 เทศบาลเมอืงบา้นหมี ่อ  าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 30,700                        
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โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 14,400,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 14,400,000                

งบอดุหนุน 14,400,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 14,400,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 14,400,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงลพบุรี อ าเภอเมอืงลพบุรี 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 าบลโพธิ์เกา้ตน้ 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 าบลมหาโพธ ิอ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงลพบุรี คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 212,962,600              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 346,300                   

งบอดุหนุน 346,300                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 228,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 228,300                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 228,300                      

รายการระดบัที3่: หมอ้ตม้แผ่นรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

 บา้นเขาสมอคอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุง้ เครื่อง 1 97,000                        

รายการระดบัที3่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ แบบ ก โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นเขาสมอคอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา

สมอคอน อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี เตียง 3 46,500                        

รายการระดบัที3่: วงลอ้บริหารไหลแ่ละแขน โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล บา้นเขาสมอคอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน

 อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 39,800                        

รายการระดบัที3่: เตียงลา้งแผล สถานีอนามยัเขาสามยอด เทศบาล

เมอืงเขาสามยอด อ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุรี เตียง 1 32,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องซลีสายพานต่อเน่ือง สถานีอนามยัเขาสามยอด

 เทศบาลเมอืงเขาสามยอด อ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 118,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03160000 จงัหวดัลพบรุี

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 2 118,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 2 118,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นหมอกควนั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล บา้นเขาสมอคอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เครื่อง 2 118,000                      

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 187,724,000              

งบอดุหนุน 187,724,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 187,724,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 187,724,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.42-001 บริเวณหนา้วดัโคกส าโรง ไปบา้นเขาดนิ 

หมู่ที่ 4 ต าบลโคกส าโรง กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี สาย 1 6,798,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลบ.ถ.109-05 หมู่ที่ 11 เชือ่มต่อ หมู่ที่ 1 ต าบลสะแกราบ กวา้ง 4 เมตร

 ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี สาย 1 712,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลบ.3031 สายแยกทางหลวง ลบ.3031 (บา้นหนองขลยุ - เกาะรงั) หมู่ที่ 

5 ต าบลหนองยายโตะ๊ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยายโตะ๊ สาย 1 9,833,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลบ.ถ.37-002 สายเขา้บา้นไทรงาม - บา้นหนองเกตุ หมู่ที่ 2 - 3 

ต าบลเขาแหลม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาแหลม อ าเภอ สาย 1 9,871,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลบ.ถ.94-087 สายบา้นกลุม่หวัเขา - ไร่นายพดั (เขา้บ่อขยะ) หมู่ที่ 10 

บา้นนารายณ์ทรงธรรม ต าบลม่วงค่อม กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงค่อม อ าเภอชยับาดาล สาย 1 5,171,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ. 97-078 สายทางบา้นหว้ยนา - บา้นหา้หลงั หมู่ที่

 5 - 9 ต าบลม่วงค่อม หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,800 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงค่อม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี สาย 1 7,801,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลบ.123-02 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 บา้นหว้ยดเีลศิ - บา้นวเิศษ

สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บา้นวเิศษสมบูรณ์ ต าบลหว้ยหนิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 

470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหนิ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี สาย 1 1,410,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซม/เสริมผวิถนนลาดยาง CAPE SEAL

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.125-01 สายบา้นล าอา้ยดว้ย - บา้นหนอง

ยาว หมู่ที่ 5 - 6 ต าบลหวัส าโรง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,838 เมตร หนา 

0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั สาย 1 3,275,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟสัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.46-06 สายบา้นพนุอ้ย - บา้นดงกลาง 

หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลชอนม่วง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอนม่วง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สาย 1 2,435,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03160000 จงัหวดัลพบรุี

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟสัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.46-05 สายบา้นพนุอ้ย - บา้นพหุวา้ หมู่ที่

 1 ต าบลชอนม่วง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอนม่วง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สาย 1 3,674,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.87-001 หมู่ที่ 4 - 1 บา้นน า้จ ัน้ - บา้นหวับงึ ต าบลไผ่

ใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,078 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สาย 1 2,340,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟสัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.87-002 หมู่ที่ 4 - 6 บา้นน า้จ ัน้ - บา้นหนองกวาง 

ต าบลไผ่ใหญ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สาย 1 8,620,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลบ.ถ.93-002 หมู่ที่ 3 ต าบลโพนทอง กวา้ง 3 เมตร ยาว 762 เมตร หนา

 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดั สาย 1 1,618,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลบ.ถ.93-010 สายคลองส่งน า้ 13 ขวา หมู่ที่ 3 ต าบลโพนทอง 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สาย 1 3,683,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.110-01 สายบา้นหนองหนิใหญ่ - ไผ่ใหญ่ 

หมู่ที่ 1,2 ต าบลสายหว้ยแกว้ หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,296 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายหว้ยแกว้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สาย 1 3,252,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.110-04 สายคลองสบิเอด็ หมู่ที่ 6 ต าบลสาย

หว้ยแกว้ มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,542 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสายหว้ยแกว้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สาย 1 3,360,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลบ.ถ.118-23 สายคนัคลองสองซา้ย (ฝัง่ซา้ย) หมู่ที่ 1 ต าบล

หนองเมอืง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองเมอืง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สาย 1 3,890,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลูกรงั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.

126-09 สายคนัคลองหนองปลอ้ง หมู่ที่ 9 ต าบลหนิปกั กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 3,400 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิปกั สาย 1 1,014,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลูกรงั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.

126-08 สายคนัคลองสายหว้ยแกว้ หมู่ที่ 3 ต าบลหนิปกั กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิปกั สาย 1 895,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ลบ.ถ.3-004 ซอยหมูทอง ชมุชนเขาสามยอด 31 ต าบลเขาสามยอด 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลเมอืงเขาสาม

ยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี สาย 1 2,993,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.5125 สายบา้นท่าโขลง - บา้นเขาสมอคอน 

หมู่ที่ 5 ต าบลเขาสมอคอน กวา้ง 6 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.04 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี สาย 1 1,571,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นโคกเจริญ

 - บา้นหนองร่าเริง หมู่ที่ 2 บา้นเกาะเกตุ ต าบลโคกเจริญ กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,580 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,640 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ สาย 1 9,689,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

จากถนนลาดยาง 2219 - ถนนลาดยาง 2005 หมู่ที่ 12 บา้นร่วมใจสามคัคี

 - หมู่ที่ 7 บา้นหนองกระชาย ต าบลโคกเจริญ กวา้ง 5 เมตร ยาว 960 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,800 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี สาย 1 2,140,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอยเทศบาล 3/2

 หมู่ที่ 3 ต าบลท่าหลวง กวา้ง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,400 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นท่าหลวง สาย 1 1,736,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

หมู่ที่ 1,2 ต าบลดงพลบั หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,160 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางกะพี้ดงพลบั อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สาย 1 6,409,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.82-004 สายทอ้งคุง้หนองใหญ่ - คลอง R16

 หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นช ีกวา้ง 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น สาย 1 4,131,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.82-005 สายบางชดัหนองตาจนัทร ์- คลอง 

R16 หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นช ีกวา้ง 3 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นช ีอ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สาย 1 4,297,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ลบ.ถ.118-15 สายสระหลวง - หนองโพธ ีหมู่ที่ 4 - 7 ต าบล

หนองเมอืง กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,850 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองเมอืง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สาย 1 6,557,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.26-009 สายซอย 23 สาย 4 ซา้ย - 5 ซา้ย 

หมู่ที่ 5 ต าบลพฒันานิคม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.05 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,920 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลเขาพระยาเดนิธง อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี สาย 1 9,126,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.26-008 สายซอย 20 ตลาดพฒันานิคม - 

สาย 4 ซา้ย หมู่ที่ 4,6 ต าบลพฒันานิคม มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,400 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลเขาพระยาเดนิธง อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั สาย 1 6,119,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนซอย

 13 ระหวา่งสายตรี - สะพานคลองหว้ยสม้ หมู่ที่ 7 ต าบลดลีงั กวา้ง 6 

เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบลดลีงั อ าเภอ สาย 1 2,697,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนซอย

 14 ระหวา่งสายตรี - สายโท หมู่ที่ 1,4 ต าบลดลีงั กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 14,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลดลีงั อ าเภอพฒันานิคม สาย 1 7,649,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายทางหว้ยบง - คนันาหนิ หมู่ที่ 10 ต าบลโคกสลงุ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,800 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสลงุ อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี สาย 1 9,910,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายถนนเรียบทางรถไฟฝัง่ตะวนัตก หมู่ที่ 1,6 ต าบลโคกสลงุ มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 6,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสลงุ อ าเภอ สาย 1 3,730,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนซอย

 17 สาย 3 - 4 หมู่ที่ 11 ต าบลช่องสาริกา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 14,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา สาย 1 7,649,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอย 11 

ระหวา่งถนนสาย 1 - 2 หมู่ที่ 5,13 ต าบลช่องสาริกา กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 14,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา สาย 1 7,649,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ลบ.ถ.45-003 ซอย 22 ระหวา่งสาย 1 - 3 ขวา หมู่ที่ 3 

ต าบลชอนนอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,800 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอนนอ้ย อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี สาย 1 8,163,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นน า้สุด

 - บา้นช่องแค หมู่ที่ 1,9 ต าบลน า้สุด กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,430 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,870 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้สุด อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี สาย 1 5,857,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 9,222,200                 

งบอดุหนุน 9,222,200                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,222,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 9,222,200                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,189,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองขาม องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลชอนสมบูรณ์ อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิปกั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิปกั อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พบูิลปทัมาคม องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสนามแจง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลโพตลาดแกว้ 

เทศบาลต าบลโพตลาดแกว้ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 14,176,100                

งบอดุหนุน 14,176,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,176,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 14,176,100                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลบางงา เทศบาลต าบลบางงา อ าเภอท่าวุง้ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,971,000                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียนตอกเสาเขม็

 โรงเรียนบา้นหนองไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแขม อ าเภอ

โคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 7,971,000                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 1,494,000                 

งบอดุหนุน 1,494,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,494,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 1,494,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า บา้นท่ามะดูก 

หมู่ที่ 6 ต าบลนิคมล านารายณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์

 อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,494,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 286,000                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 286,000                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 286,000                   

งบลงทนุ 286,000                   

ครุภณัฑ์ 286,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 286,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั เครื่อง 5 256,000                      

กระทรวงยตุธิรรม 4,786,100                 

กรมคุมประพฤติ 364,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 364,900                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 364,900                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 364,900                   

งบลงทนุ 364,900                   

ครุภณัฑ์ 64,900                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 12,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดเพดาน 16 น้ิว ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ปตอ.พนั.3 

ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตวั 10 12,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัลพบุรี สาขาชยั

บาดาล ต าบลหว้ยหนิ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัลพบุรี  ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊  ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ปตอ.พนั.3   ต าบลเขาพระ

งาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เตา 1 10,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ปตอ.พนั.3   ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสุขา ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด 

กองบนิ 2 ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงปูพื้นหอ้งรบัประทานอาหารและหอ้งน า้ ศูนย์

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 2 ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 150,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 493,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 493,700                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 10,000                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 10,000                     

งบลงทนุ 10,000                     

ครุภณัฑ์ 10,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั เครื่อง 1 10,000                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 483,700                   

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 483,700                   

งบลงทนุ 483,700                   

ครุภณัฑ์ 483,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร  ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอ

พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอ

พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดั

ลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

จงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 2 16,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 296,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม เครื่อง 4 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัลพบุรี

  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 50 ปอนด ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 200,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม 

อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้450 

ลติรต่อนาท ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันา

นิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 4 38,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,130

 ลติรต่อนาท ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันา

นิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 16,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 39,900                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนัง่  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

จงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี คนั 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

จงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอ

พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 28,000                        

รายการระดบัที1่: แม่แรงตะเฆ่  ขนาด 5 ตนั ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ตวั 1 28,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัลพบุรี  ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 10,000                        

กรมราชทณัฑ์ 3,927,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 3,314,500                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,314,500                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 3,314,500                 

งบลงทนุ 3,314,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,314,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,314,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ ากลาง

ลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 3,314,500                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 613,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 613,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 613,000                   

งบลงทนุ 613,000                   

ครุภณัฑ์ 613,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 160,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ ากลางลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น เรือนจ าอ าเภอชยับาดาล  ต าบลบวัชมุ 

อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 40,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ ขนาด 4 กอ๊ก เรือนจ ากลางลพบุรี

  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 10 330,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ เรือนจ าอ าเภอชยับาดาล 

 ต าบลบวัชมุ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 2 98,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ เรือนจ าอ าเภอชยับาดาล  ต าบลบวัชมุ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 25,000                        

กระทรวงแรงงำน 1,688,800                 

กรมการจดัหางาน 380,100                   
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แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 310,000                   

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 115,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 9,000                      

งบด าเนินงาน 9,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,800                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        
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รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,279,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,279,700                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,279,700                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 87,000                     

งบลงทนุ 87,000                     

ครุภณัฑ์ 87,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 87,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบล

ป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 3 87,000                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,192,700                 

งบลงทนุ 1,192,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,192,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,192,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ก าแพงกนัดนิ ยาว 80 เมตร ต าบลป่าตาล 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,192,700                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 29,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 29,000                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 29,000                     

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 29,000                     

งบลงทนุ 29,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,000                        

รายการระดบัที1่: งานทาสภีายในอาคารส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัลพบุรี ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 29,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 40,703,400                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 348,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 348,500                   
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นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 348,500                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 308,900                   

งบลงทนุ 308,900                   

ครุภณัฑ์ 308,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 199,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัลพบุรี  ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัลพบุรี 

 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัลพบุรี

  ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัลพบุรี 

 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 8 44,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัลพบุรี  ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 94,700                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัลพบุรี  ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ลพบุรี  ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ลพบุรี  ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัลพบุรี  ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 35,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 39,600                     

งบลงทนุ 39,600                     

ครุภณัฑ์ 39,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัลพบุรี  ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 39,600                        

กรมศิลปากร 23,156,700                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 9,000,000                 

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 9,000,000                 

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคกลาง 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะวหิารเกา้หอ้ง วดัพระศรีรตันมหาธาตุ  ต าบลท่าหนิ

 อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะวดัโบสถ ์ต าบลหวัส าโรง อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะหอไตร วดัท่าแค ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 4,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 14,156,700                

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 14,087,700                

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 14,087,700                

งบลงทนุ 14,087,700                

ครุภณัฑ์ 787,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 160,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกัศิลปากรที่ 4 ลพบุรี  ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: นาฬกิายาม ส านกัศิลปากรที่ 4 ลพบุรี  ต าบลท่าหนิ 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 40,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 177,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุ ส านกัศิลปากรที่ 4 

ลพบุรี ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ส านกัศิลปากรที่ 4 ลพบุรี  ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 1 27,700                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 450,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ชนิดอ่านค่ามมุได ้

ละเอยีด 1 พลิปิดา (ระบบอตัโนมตั)ิ  ส านกัศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ต าบลท่าหนิ

 อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 450,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,300,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 13,300,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงเก่าลพบุรี ต าบลท่าหนิ อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 15 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกัศิลปากรที่ 4 ลพบุรี 

(อาคารอนุรกัษห์มายเลข 1) ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 3,300,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 69,000                     

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 69,000                     

งบลงทนุ 69,000                     

ครุภณัฑ์ 69,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบรถเขน็ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

สมเด็จพระนารายณ์  ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

สมเด็จพระนารายณ์  ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 4 38,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 11,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 18 ลา้นพกิเซล พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์  ต าบลท่าหนิ

 อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตวั 1 11,000                        

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 17,198,200                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 17,198,200                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 17,198,200                

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 8,155,400                 

งบลงทนุ 8,155,400                 

ครุภณัฑ์ 2,855,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกดา้นหนา้ 2 บาน วทิยาลยันาฏ

ศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 3 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบฝาบนแบบอตัโนมตัิ ซกัอบขนาดไม่ต า่

กวา่ 17 ก.ก. วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 1 56,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 92,000                        

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

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิ มทีี่เสยีบ USB 

พรอ้มติดต ัง้ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 2 92,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 9,500                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยเครื่องยนตต์ดัไมข้นาดเลก็ใบเลือ่ยไมย้าว 11  น้ิว  

วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงเคลือ่นที่แบบลากจูง ประกอบดว้ยล าโพง

 8น้ิวขนาด350 วตัต ์พรอ้มไมคล์อย วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี  เครื่อง 2 15,000                        

ครุภณัฑด์นตรี 1,262,900                    

รายการระดบัที1่: ฆอ้งวงใหญ่ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 5 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตะโพน วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ลูก 5 35,000                        

รายการระดบัที1่: กลองแขก วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี คู่ 3 81,000                        

รายการระดบัที1่: ทบัโนรา วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี คู่ 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: ฆอ้งคู่โนรา วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ราง 1 7,600                         

รายการระดบัที1่: กลองโนรา วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ลูก 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: แตระ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี อนั 1 800                           

รายการระดบัที1่: เปียนโนไฟฟ้า (Electric Piano)ชนิดมลี  าโพงในตวั 

วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์เบส วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์กตีา้ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 2 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เมโลเดยีน (Melodian) วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 20 40,000                        

รายการระดบัที1่: คลาริเน็ต บแีฟลต (Bb Clarinet) วทิยาลยันาฏศิลป

ลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตวั 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: มารช์ชงิ เมลโลโฟน (Marching Mellophone) วทิยาลยั

นาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตวั 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสญัญาณแบบดจิทิลั (Digtal Mixer) วทิยาลยั

นาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: คียบ์อรด์ (Keyboard) วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 100,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,390,000                    

รายการระดบัที1่: มจัฉานุ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: พาล ีวทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชามภูวราช วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: สุครีพ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: องคต วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: นิลนนท ์วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชมพูพาน วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: นางก านลั วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 8 50,000                        

รายการระดบัที1่: นางใน วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 20 300,000                      

รายการระดบัที1่: ศรีชยสงิห ์ตวัเอก วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ศรีชยสงิห ์ตวัรอง วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 8 10,000                        

รายการระดบัที1่: เขนยกัษ ์วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 10 4,000                         

รายการระดบัที1่: เขนลงิ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 10 4,000                         

รายการระดบัที1่: คนธงยกัษ ์วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: คนธงลงิ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: นิลพทั วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ฟ้อนแพน ผูช้าย วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุ

ศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 6 150,000                      

รายการระดบัที1่: ฟ้อนแพน ผูห้ญงิ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เกาสุริยา วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: สมทุรา วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ไกยเกษ ีวทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกาลสูร วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 6,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,300,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอลพรอ้มลูว่ิง่ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี

 ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี สนาม 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสนามบาสเกตบอล วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี สนาม 1 700,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคว์ทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 1,600,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอพกันกัเรียนหญงิ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 1,500,000                    

ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการทางสงัคม 8,850,000                 

งบลงทนุ 8,850,000                 

ครุภณัฑ์ 8,850,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 8,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบสัปรบัอากาศ ขนาด 45 ที่น ัง่ วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี

  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี คนั 1 7,475,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 4,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 105 กโิลวตัต ์

วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี คนั 1 1,375,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 192,800                   

งบลงทนุ 192,800                   

ครุภณัฑ์ 192,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 192,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานดนตรีและบนัทกึเสยีง 

วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง เครื่อง 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี ต าบลทะเลชบุ

ศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 7,900                         

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,790,605,934            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 491,703,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,243,700                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,243,700                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,243,700                 
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งบรายจ่ายอื่น 1,243,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,243,700                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 44,728,400                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 44,728,400                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 12,338,100                

งบอดุหนุน 12,338,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,338,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 10,838,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,500,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 32,390,300                

งบอดุหนุน 32,390,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 32,390,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 27,782,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 4,608,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 528,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 528,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 528,000                   

งบรายจ่ายอื่น 528,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 528,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 433,419,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 433,419,700              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 20,929,100                

งบอดุหนุน 20,929,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,929,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,395,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,550,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 13,983,300                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 412,490,600              

งบอดุหนุน 412,490,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 412,490,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 352,240,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 20,099,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 11,316,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 10,977,300                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 17,857,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,783,600                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 10,775,300                

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 10,775,300                

งบลงทนุ 10,775,300                

ครุภณัฑ์ 3,088,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,437,600                    

รายการระดบัที1่: โทรศพัทตู์ส้าขา 8 สายนอก 62 สายใน พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั ตู ้ 1 263,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี   ส านกังานศึกษาธกิารภาค

 2 ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 15 705,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี   ส านกังานศึกษาธกิารภาค

 2 ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 4 160,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ยาว  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตวั 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บุนวม ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ต าบลทะเลชบุศร  

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตวั 80 72,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ลพบุรี  ต าบล

ทะเลชบุศร  ตวั 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ต าบลทะเล

ชบุศร  อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ต าบลทะเล

ชบุศร  อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตวั 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ต าบลทะเล

ชบุศร  อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตวั 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 2   ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 30,000                        
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 621,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมคป์ระชมุ  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ต าบลทะเล

ชบุศร ชดุ 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 4,000

 ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง

ลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงภายใน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 

ต าบลทะเลชบุศร  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

{{LF}}ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ต าบลทะเลชบุศร{{LF}}อ าเภอเมอืงลพบุรี

 จงัหวดัลพบุรี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV)  ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 

ต าบลทะเลชบุศร  อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 6 78,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,686,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงทางเขา้-ออก และพื้นที่บริเวณรอบส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ลพบุรี   ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงโรงจอดรถส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ลพบุรี

   ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 230,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,946,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ลพบุรี   ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 3,320,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งสุขาอาคาร 3 ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 2 ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานทาสอีาคารส านกังาน (อาคาร 1) ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 2 ลพบุรี   ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงพื้นที่รอบอาคาร-ส านกังาน (อาคาร 1) 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ลพบุรี   ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี รายการ 1 894,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัพื้นที่บริเวณภายในส านกังาน ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 2   ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 222,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,130,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอพกั ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ลพบุรี   

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 1,130,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 530,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรางระบายน า้ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ลพบุรี  

 ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 530,000                      
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 932,300                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 932,300                   

งบลงทนุ 932,300                   

ครุภณัฑ์ 932,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 932,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 28 448,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 28 106,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2

 ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2

 ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 76,000                     

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 76,000                     

งบลงทนุ 76,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอบา้นหมี่

 ต าบลเชยีงนา อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 76,000                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 419,849,034              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,285,254                 
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โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,285,254                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,285,254                 

งบด าเนินงาน 1,285,254                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,285,254                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,285,254                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนหนอง

ม่วงวทิยา ต าบลหนองม่วง อ าเภออ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั ลพบุรี ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 276,151,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 270,767,200              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 270,767,200              

งบอดุหนุน 270,767,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 270,767,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 49200 270,767,200                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 49200 31,066,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 49200 17,457,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 49200 17,969,500                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 49200 26,289,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 49200 177,983,300                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 5,384,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 5,324,000                 

งบลงทนุ 5,324,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัท่าแค ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัอมัพวนั ต าบลบางขนัหมาก อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสะแกราบ ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัยวด ต าบลหวัส าโรง อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลพฒันานิคม ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นแก่งเสอืเตน้ ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นมะนาวหวาน ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสีซ่บัศรีเจริญธรรม ต าบลหว้ยขนุราม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองประดู่ ต าบลหนองผกัแวน่ อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทุ่งท่าชา้ง ต าบลทุ่งท่าชา้ง อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกแสมสาร ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าเยีย่ม ต าบลล าสนธ ิอ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนดงตาลวทิยา ต าบลงิ้วราย อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,324,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,324,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัท่าแค ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงลพบุรี แห่ง 1 142,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัสะแกราบ ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง แห่ง 1 94,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง แห่ง 1 80,100                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัยวด ต าบลหวัส าโรง อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดั แห่ง 1 353,100                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลพฒันานิคม ต าบลพฒันานิคม อ าเภอ

พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 238,100                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นแก่งเสอืเตน้ ต าบลหนองบวั อ าเภอ

พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัสีซ่บัศรีเจริญธรรม ต าบลหว้ยขนุราม 

อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 111,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองประดู่ ต าบลหนองผกัแวน่ อ าเภอท่า

หลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 63,600                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นทุ่งท่าชา้ง ต าบลทุ่งท่าชา้ง อ าเภอสระโบสถ์

 จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกแสมสาร ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอ

โคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 233,900                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่าเยีย่ม ต าบลล าสนธ ิอ าเภอล าสนธ ิ แห่ง 1 399,900                      
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การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 60,000                     

งบลงทนุ 60,000                     

ครุภณัฑ์ 60,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 60,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าชา้ง ต าบลบา้นช ีอ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่ากลว้ย ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเขวา้ ต าบลนิยมชยั อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 140,210,180              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,110,600                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,110,600                 

งบลงทนุ 1,110,600                 

ครุภณัฑ์ 1,110,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,110,600                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาราบ ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโคก

ส าโรง ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นกเขาเปลา้ ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สะแกราบ ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโกวทิยา ต าบลซบัตะเคียน อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 78 115,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไร่พฒันา ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงนอ้ย ต าบลศิลาทพิย ์อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อคู่ ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวัล  า ต าบลหวัล  า อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 37 54,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งดนิแดง ต าบลหวัล  า อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงกลาง ต าบลชอนม่วง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หว้ยแกว้ ต าบลมหาสอน อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

พบูิลปทัมาคม ต าบลสนามแจง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแก ต าบลหนองเมอืง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโพธิ์ ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มะนาวหวาน ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 40 59,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวนมะเดื่อ ต าบลหว้ยขนุราม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ธรรมเจดยี ์ต าบลงิ้วราย อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ดอนโพธิ์ ต าบลดอนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ถนนแค ต าบลถนนใหญ่ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเมอืง

ใหม่ (ชลอราษฎรร์งัสฤษฏ)์ ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั ชดุ 45 66,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

นิคมสามคัคีชยั ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทองแท่งนิสยาราม ต าบลบางขนัหมาก อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพล

ร่มอนุสรณ์ มติรภาพที่ ๕๐ ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 70 103,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มหาโพธ ิต าบลมหาโพธ ิอ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าดนิด า ต าบลท่าดนิด า อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 87,586,780                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 65,773,600                

งบลงทนุ 65,773,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,773,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นเหวตาบวั 

ต าบลเขานอ้ย อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นเหวตาบวั 

ต าบลเขานอ้ย อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นดงนอ้ย 

ต าบลนิยมชยั อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ 

ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 51,559,800                   

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

วดัสระมะเกลอื ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นหนองบวั ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัมจุลนิท ์ต าบลมจุลนิท ์อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 5,436,000                    

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

วดัคลองเม่า ต าบลโคกสลดุ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา ๑ (บา้นหวัชา้ง) ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนวดับางพึง่

 ต าบลมหาสอน อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 3,041,000                    



68 / 107

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03160000 จงัหวดัลพบรุี

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนวดัใหม่

จ าปาทอง ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 3,041,000                    

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

โคกหมอ้ ต าบลโพธิ์เกา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 2,697,000                    

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

ขอ่ยใต ้ต าบลบา้นขอ่ย อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัโพธิ์เกา้ตน้ ต าบลโพธิ์เกา้

ตน้ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนพบูิล

สงเคราะห ์1 ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดัหว้ย

แกว้ ต าบลมหาสอน อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 813,400                      

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

ต าบลเชยีงงา อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลบางลี ่อ  าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 393,000                      

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

โคกสลดุ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัยวด ต าบลหวั

ส าโรง อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 393,000                      

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

บา้นขอ่ย อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 393,000                      

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

มจุลนิท ์อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัใหม่จ าปาทอง 

ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 393,000                      

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

เขาสามยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นชอนสมบูรณ์ ต าบลชอนสมบูรณ์ อ าเภอ

หนองม่วง จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 5,402,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นวงัทอง ต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นทุ่งดนิแดง ต าบลหวัล  า อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นท่าตะโก ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองโพธิ์ ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 813,400                      

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

ยางโทน อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 393,000                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,868,200                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

หว้ยแกว้ ต าบลมหาสอน อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนพบูิลสงเคราะห ์1 

ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ใดใหญ่ ต าบลดอนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนวดัดงสวอง ต าบลเขา

สามยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,275,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,423,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมอคอนวทิยาคาร ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุง้ แห่ง 1 940,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัโศก ต าบลหว้ยขนุราม อ าเภอพฒันานิคม แห่ง 1 475,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงค่อม ต าบลม่วงค่อม อ าเภอชยับาดาล แห่ง 1 304,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโกวทิยา ต าบลซบัตะเคียน อ าเภอชยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าดนิด า ต าบลท่าดนิด า อ าเภอชยับาดาล แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัล  า ต าบลหวัล  า อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 427,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสีซ่บัศรีเจริญธรรม ต าบลหว้ยขนุราม อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะนาวหวาน ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพฒันา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสุนทรเทพคีรี ต าบลศิลาทพิย ์อ าเภอชยับาดาล แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ ์ต าบลสระโบสถ ์อ าเภอสระโบสถ ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นราษฎรบ์  ารุง ต าบลกดุตาเพชร อ าเภอล าสนธ ิ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมหาโพธ ิต าบลมหาโพธ ิอ าเภอสระโบสถ ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทะเลวงัวดั ต าบลทะเลวงัวดั อ าเภอท่าหลวง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นด่านจนัทร ์ต าบลนิยมชยั อ าเภอสระโบสถ ์ แห่ง 1 222,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทะเลทอง ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลชอนสมบูรณ์ อ าเภอหนองม่วง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อดนิสอพอง ต าบลดงดนิแดง อ าเภอหนองม่วง แห่ง 1 84,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง ต าบลเกาะรงั อ าเภอชยับาดาล แห่ง 1 222,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินทอง ต าบลแก่งผกักูด อ าเภอท่าหลวง แห่ง 1 214,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาหมูมนั ต าบลนิยมชยั อ าเภอสระโบสถ ์ แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบัไทร ต าบลศิลาทพิย ์อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั แห่ง 1 131,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นด่านไทยลอ้ม ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอล าสนธ ิ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวดัหนองม่วง ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนอง แห่ง 1 450,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 522,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ต าบล

ชยันารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 172,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสระเพลง ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ แห่ง 1 349,600                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 13,388,060                

งบลงทนุ 13,388,060                

ครุภณัฑ์ 13,388,060                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 943,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นพรมทนิ ต าบลหลมุขา้ว อ าเภอโคก เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอบา้นหมี ่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัทองแท่งนิสยาราม ต าบลบางขนัหมาก 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มติรภาพที่ ๕๐ ต าบลป่าตาล

 อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัธรรมเจดยี ์ต าบลงิ้วราย อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนพบูิลปทัมาคม ต าบลสนามแจง อ าเภอบา้น เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นถลงุเหลก็ ต าบลถลงุเหลก็ อ าเภอโคก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนกเขาเปลา้ ต าบลเพนียด อ าเภอโคก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสมอคอนวทิยาคาร ต าบลเขาสมอคอน เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนพล

ร่มอนุสรณ์ มติรภาพที่ ๕๐ ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ท่าม่วง ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดัชี

แวะ ต าบลงิ้วราย อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

ใดใหญ่ ต าบลดอนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

โคกส าโรง ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ใบ 5 43,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองบวั ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ใบ 1 8,700                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

พลร่มอนุสรณ์ มติรภาพที่ 50 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัโคกหมอ้ ต าบลโพธิ์เกา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัดงสวอง ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,068,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัตองปุ ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโพธิ์ระหตั ต าบล

บางขนัหมาก อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสามเรือน(วนัครู 

๒๕๐๐) ต าบลพรหมมาสตร ์อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโพธิ์เกษตร ต าบล

หวัส าโรง อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาสมโภชน ์

ต าบลบวัชมุ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ ต าบล

หว้ยใหญ่ อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลกดุตาเพชร อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปรางคน์อ้ย ต าบล

เขานอ้ย อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขารวก ต าบลเขา

รวก อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นป่าเขวา้ ต าบลดง

ดนิแดง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงดนิแดง ต าบล

ดงดนิแดง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นยางโทน ต าบล

ยางโทน อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเบกิวทิยาคม 

ต าบลบา้นเบกิ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนขนุรามวทิยา ต าบล

หว้ยขนุราม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 290,600                      
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 173,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนพบูิล

สงเคราะห ์1 ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนโคก

ส าโรง ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

โคกหมอ้ ต าบลโพธิ์เกา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองบวั ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

พรมทนิ ต าบลหลมุขา้ว อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นถลงุเหลก็ ต าบล

ถลงุเหลก็ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 1 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 298,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัธรรมเจดยี ์ต าบลงิ้วราย อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัมจุลนิท ์ต าบลมจุลนิท ์อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัธรรมเจดยี ์ต าบลงิ้วราย อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัตองปุ ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นดงกลาง ต าบลชอนม่วง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัมจุลนิท ์ต าบลมจุลนิท ์อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นปรางคน์อ้ย ต าบลเขานอ้ย 

อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นดงนอ้ย ต าบลศิลาทพิย ์

อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัดงสวอง ต าบลเขาสามยอด 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัหลวงทา้ยตลาด ต าบลทา้ย

ตลาด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร

 อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 3 69,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลท่าแค 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,904,460                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นถลงุเหลก็ ต าบลถลงุเหลก็ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดอนดงึ ต าบลดอนดงึ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดลีงั ต าบลดลีงั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัโคกสลงุ ต าบลโคกสลงุ อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นมะกอกหวาน ต าบลมะกอกหวาน อ าเภอชยับาดาล ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลม่วงค่อม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นซบัจ าปา ต าบลซบัจ าปา อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นซบัโศก ต าบลหว้ยขนุราม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นทะเลวงัวดั ต าบลทะเลวงัวดั อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองแก ต าบลหนองเมอืง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลอ าเภอล าสนธ ิ(บา้นหนองร)ี ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

สมอคอนวทิยาคาร ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลบา้นหมี ่ต าบลเชยีงงา อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกตูม

 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 265 418,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเมอืงใหม่ 

(ชลอราษฎรร์งัสฤษฏ)์ ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 95 150,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนพลร่ม

อนุสรณ์ มติรภาพที่ ๕๐ ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสะแก

ราบ ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 55 86,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนพบูิลปทั

มาคม ต าบลสนามแจง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 86 135,880                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัถนนแค

 ต าบลถนนใหญ่ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัขอ่ยใต ้

 ต าบลบา้นขอ่ย อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสมอคอน

วทิยาคาร ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แก ต าบลหนองเมอืง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 82 129,560                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

ต าบลหนิปกั ต าบลหนิปกั อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 70 110,600                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัชแีวะ 

ต าบลงิ้วราย อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบางลี ่

(สุขรฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลบางลี ่อ  าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

กลาง ต าบลชอนม่วง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลล า

นารายณ์ ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 200 316,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลท่า

หลวง ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 176 278,080                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

มะค่า ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทรพัย์

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลหวัล  า อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 88 139,040                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสวน

มะเดื่อ ต าบลหว้ยขนุราม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 84 132,720                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

เคา้แมว ต าบลบวัชมุ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 76 120,080                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นมหา

โพธ ิต าบลมหาโพธ ิอ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี ชดุ 75 118,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

กรวด ต าบลแก่งผกักูด อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หวัชา้ง ต าบลหนองผกัแวน่ อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซบั

หนิขวาง ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อคู่ 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มะนาวหวาน ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โพธิ์ ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

ทอง ต าบลแก่งผกักูด อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัถนนแค ต าบลถนนใหญ่ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนโคกส าโรง ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาดนิ ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองบวัขาว ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยสาราม ต าบลวงัทอง อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนพบูิลปทัมาคม ต าบลสนามแจง อ าเภอบา้นหมี ่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนพบูิลสงเคราะห ์1 ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัยวด ต าบลหวัส าโรง อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาสะพานนาค ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอโคก ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัหนองตามิง่ ต าบลโคกสลงุ อ าเภอพฒันานิคม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเหวตาบวั ต าบลเขานอ้ย อ าเภอล าสนธ ิ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ ์ต าบลสระโบสถ ์อ าเภอสระ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซา้ย ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอ

พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นดงนอ้ย ต าบลศิลาทพิย ์อ าเภอชยับาดาล ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าตะโก ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัมจุลนิท ์ต าบลมจุลนิท ์อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดันิคมสามคัคีชยั ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเขาราบ ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นซบัหนิขวาง ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นซบัเคา้แมว ต าบลบวัชมุ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นใหม่ทรพัยเ์จริญ ต าบลนาโสม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งดนิแดง ต าบลหวัล  า อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นไร่พฒันา ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเนินทอง ต าบลแก่งผกักูด อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,513,120                 

งบลงทนุ 2,513,120                 

ครุภณัฑ์ 2,513,120                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 773,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 5 266,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ต าบลชยันารายณ์ อ าเภอชยับาดาล เครื่อง 7 399,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 116,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต าบลป่าตาล อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 9 52,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต าบลป่า

ตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 72,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ต าบลชยันารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ต าบลชยันารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,543,720                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนพล

ร่มอนุสรณ์ มติรภาพที่ ๕๐ ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนกเขาเปลา้ ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดับา้นดาบ ต าบลโก่งธนู อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

โคกส าโรง ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัถนนแค ต าบลถนนใหญ่ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนเมอืงใหม่ 

(ชลอราษฎรร์งัสฤษฏ)์ ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 52 87,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัถนนแค

 ต าบลถนนใหญ่ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนพบูิล

สงเคราะห ์1 ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 40 67,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัใดใหญ่ 

ต าบลดอนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นมะนาว

หวาน ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

กรวด ต าบลแก่งผกักูด อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 47 78,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โกวทิยา ต าบลซบัตะเคียน อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัหวัส าโรง ต าบลหวั

ส าโรง อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัพานิชธรรมกิาราม 

ต าบลหนองเต่า อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัใดใหญ่ ต าบลดอนโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 5,912,000                 

งบลงทนุ 5,912,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,912,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ลพบุรี ต าบลศิลาทพิย ์อ าเภอชยั หลงั 1 3,978,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,934,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ลพบุรี 

ต าบลศิลาทพิย ์อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,934,000                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 19,329,900                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 15,728,700                

งบลงทนุ 15,728,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,728,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,037,500                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนพระนารายณ์ ต าบลท่า

ศาลา อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 640,500                      

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

สนามแจง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 5,397,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ขอ่ยวทิยา ต าบลบา้นขอ่ย อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,718,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกเจริญวทิยา ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ แห่ง 1 408,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขนุรามวทิยา ต าบลหว้ยขนุราม อ าเภอพฒันานิคม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าหลวงวทิยาคม ต าบลซบัจ าปา อ าเภอท่าหลวง แห่ง 1 316,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกกะเทยีมวทิยาลยั ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงตาลวทิยา ต าบลงิ้วราย อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั แห่ง 1 350,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพฒันานิคม ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม แห่ง 1 675,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกสลงุวทิยา ต าบลโคกสลงุ อ าเภอพฒันานิคม แห่ง 1 559,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชยับาดาลวทิยา ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนล าสนธวิทิยา ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดั แห่ง 1 509,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปิยะบุตร ์ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกส าโรงวทิยา ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกตูมวทิยา ต าบลโคกตูม อ าเภอเมอืงลพบุรี แห่ง 1 342,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขอ่ยวทิยา ต าบลบา้นขอ่ย อ าเภอเมอืงลพบุรี แห่ง 1 230,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระนารายณ์ ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงลพบุรี แห่ง 1 423,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองม่วงวทิยา ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง แห่ง 1 450,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยางรากวทิยา ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ แห่ง 1 463,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพบูิลวทิยาลยั ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี แห่ง 1 496,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,813,800                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นเบกิ

วทิยาคม ต าบลบา้นเบกิ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 825,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนสระโบสถว์ทิยาคาร ต าบลสระโบสถ ์อ าเภอสระโบสถ์ แห่ง 1 499,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหมีว่ทิยา ต าบลสนามแจง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดั แห่ง 1 488,900                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่าวุง้วทิยา

คาร ต าบลท่าวุง้ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองรี

วทิยา ต าบลหนองรี อ าเภออ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโคกสลงุ

วทิยา ต าบลโคกสลงุ อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นชวีทิยา

 ต าบลบา้นช ีอ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ลพบุรี ต าบลศิลาทพิย ์อ าเภอชยับาดาล ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนยางราก

วทิยา ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 23,967,900                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 476,600                   

งบลงทนุ 476,600                   

ครุภณัฑ์ 476,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 96,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ โรงเรียนโสตศึกษาปาน

เลศิ ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลศิ 

ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 5 47,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 172,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลศิ ต าบล

บางกะพี้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนโสตศึกษาปานเลศิ 

ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 10 131,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 64,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนโสตศึกษาปานเลศิ 

ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 64,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบคานสมดุลพรอ้มที่วดัส่วนสูง 

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลศิ ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 3 24,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลศิ ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 10 120,000                      

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 497,200                   

งบลงทนุ 497,200                   

ครุภณัฑ์ 497,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 140,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 3 77,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 6 

จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 3 63,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 

เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ตู ้ 1 66,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 251,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ต าบล

ป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 4 112,800                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี จอ 4 87,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 5 51,500                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 18,134,100                

งบลงทนุ 18,134,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,134,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,904,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลศิ ต าบล

บางกะพี้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) 

โรงเรียนลพบุรีปญัญานุกูล ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) ศูนย์

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืง หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 898,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

 เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษ เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี หลงั 1 387,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,108,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาปานเลศิ ต าบลบาง

กะพี้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,999,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 6 

จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 5,108,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,223,900                    

รายการระดบัที1่: สนามฟตุบอล แบบ ฟ3/42 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลศิ 

ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สนาม 1 681,600                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 6 

จงัหวดัลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ถงั 1 542,300                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 4,860,000                 

งบอดุหนุน 4,860,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,860,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 4,860,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 715,000                   

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 715,000                   

งบลงทนุ 715,000                   

ครุภณัฑ์ 715,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 715,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั(CAB) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์33 ต าบลดงดนิแดง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดั คนั 1 715,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 7,500,000                 
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พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ลพบุรี 

ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนรวมโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 

ลพบุรี ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางเทา้หลงัคาคลมุโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั

 ลพบุรี ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,800,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนรวมโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั 

ลพบุรี ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,200,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนพบูิลวทิยาลยั  ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 318,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 318,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 318,000                   

งบด าเนินงาน 318,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 318,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 318,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 684,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 684,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 136,000                   

งบด าเนินงาน 136,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 136,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 136,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 528,000                   

งบด าเนินงาน 528,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 528,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 528,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 198,402,600              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 153,195,700              
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โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 138,784,200              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 64,630,800                

งบอดุหนุน 64,630,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 64,630,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 64,630,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 12,298,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,828,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,534,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,841,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 38,128,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 74,153,400                

งบอดุหนุน 74,153,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 74,153,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 74,153,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 7,292,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,677,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,281,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 3,463,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 58,439,200                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 14,411,500                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 14,411,500                

งบลงทนุ 14,411,500                

ครุภณัฑ์ 9,411,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,411,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเรียนรูแ้บบ constructionism  วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ชดุ 1 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเลี้ยงสตัวร์ะบบ Evaporation  วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยลีพบุรีต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม  จงัหวดั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถปฏบิตัิการเคลือ่นที่พรอ้มอปุกรณ์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยลีพบุรีต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุการผลติสุกร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี 

ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 691,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจนุมพลาสเจอรไ์รส ์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยลีพบุรี ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 1,145,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในน า้นม วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยลีพบุรี ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 364,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารฟารม์ตน้แบบและปฏบิตัิในร่ม วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยลีพบุร{ี{LF}}ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม รายการ 1 5,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 45,206,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 26,140,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 26,140,900                
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งบลงทนุ 26,140,900                

ครุภณัฑ์ 7,184,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,184,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเชือ่มทกิ  วทิยาลยัการอาชพีชยับาดาล 

ต าบลบวัชมุ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งพ่นสแีละอบสรีถยนต ์ วทิยาลยัเทคนิคโคกส าโรง 

ต าบลวงัเพลงิ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 2,178,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัเพลาต ัง้แบบเทอรเ์รท พรอ้มอปุกรณ์  

วทิยาลยัเทคนิคโคกส าโรง ต าบลวงัเพลงิ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการโคนม  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี

 ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 2,046,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน  วทิยาลยัเทคนิค

ลพบุรี แห่งที่ 2 ต าบลวงัเพลงิ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,956,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,537,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี แห่ง

ที่ 2 ต าบลวงัเพลงิ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 13,537,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,418,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์(1 ชัน้)  วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี แห่ง

ที่ 2 ต าบลวงัเพลงิ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 5,418,800                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,288,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ วทิยาลยัสารพดัช่างลพบุรี 

ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี คนั 1 1,288,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,788,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,788,000                 

งบลงทนุ 2,788,000                 

ครุภณัฑ์ 2,788,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

วทิยาลยัอาชวีศึกษาลพบุรี ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์  

วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 1,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 14,990,000                

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 14,990,000                

งบลงทนุ 14,990,000                

ครุภณัฑ์ 1,491,700                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,491,700                    
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รายการระดบัที1่: ชดุผลติสุกร วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี ต าบล

พฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 691,700                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุร ี ชดุ 1 800,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,498,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,498,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั หลงั 1 13,498,300                   

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 680,475,900              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 12,836,400                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 12,836,400                

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 12,836,400                

งบอดุหนุน 12,836,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,836,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 12 12,836,400                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 48,249,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 9,241,300                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,241,300                 

งบอดุหนุน 9,241,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,241,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 9,241,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,463,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน คน 0 622,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน คน 0 690,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 5,168,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,297,200                    

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 39,008,400                

การด าเนินงานตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 39,008,400                

งบรายจ่ายอื่น 39,008,400                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ 0 39,008,400                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 245,674,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 245,674,400              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 245,674,400              

งบบคุลากร 76,104,400                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 67,313,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 48 3,638,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 101 54,698,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 56 4,429,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 14 4,547,600                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 8,790,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 13 4,641,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 17 4,149,600                    

งบด าเนินงาน 12,014,400                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,014,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 7 570,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 22 3,674,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ขา้ราชการ อตัรา 22 2,164,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ พนกังาน

มหาวทิยาลยั อตัรา 20 1,509,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 21 3,607,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ขา้ราชการ อตัรา 21 2,097,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 20 1,509,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ขา้ราชการ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 30 270,000                      

งบอดุหนุน 157,555,600              

เงนิเดอืน 157,555,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 10 723,600                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 419 156,094,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ทดแทนอตัราเกษยีณ อตัรา 5 618,800                      

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ทดแทนอตัราวา่ง อตัรา 3 119,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 373,715,400              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 64,405,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 64,405,200                

งบด าเนินงาน 10,725,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,365,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,743,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 2,383,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลลฟิทโ์ดยสาร 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,622,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,359,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,359,900                    

งบลงทนุ 53,079,700                

ครุภณัฑ์ 46,925,800                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 46,925,800                   

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 697,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการผลติสือ่ดจิทิลัเพือ่การศึกษาบน

อปุกรณ์เคลือ่นที่  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 2,615,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบริการคลาวดภ์ายในมหาวทิยาลยั แบบเวอรช์วล 

แมชชนี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 4,650,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหคุ์ณภาพอากาศ  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 2,145,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวดัความเขม้รงัส ีชนิดที่ 2 ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 2 1,554,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการจ าลองการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาก

ธรรมชาติ  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 2,942,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุสาธติการท างานของสายพานล าเลยีงดว้ยกลอ้ง

ซอฟทแ์วรพ์รอ้มอปุกรณ์ประกอบ  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี ชดุ 1 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพหอ้งประชมุแบบอตัโนมตัิ  

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ควบคุมการเปิดปิดประตูอตัโนมตัิและบนัทกึผล

ส าหรบัส านกังาน  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 3,065,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสัแบบบริหารจดัการศูนยก์ลาง  

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 1,763,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการเขยีนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์   ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 828,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพการถา่ยรูปและพมิพบ์ตัร 

(RFID) ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์All-in-one จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 23 

น้ิว   ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 130 5,434,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเพิม่ประสทิธภิาพทางดา้นเทคนิคพื้นฐาน   

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารจดัการส ารองขอ้มูลและกูค้ืนขอ้มูล ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุระบบปฏบิตัิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์  

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการแบบจ าลองระบบการผลติโดยการควบคุม

ดว้ย PLC  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสาธติหุ่นยนต ์Humanoid   ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 1,800,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,153,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,153,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนสาขาวชิาเคม ี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 1,973,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการสาขาชวีวทิยา   ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 277,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการสาขาคณิตศาสตร ์ ต าบลทะเลชบุ

ศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ส  าหรบันกัศึกษา อาคาร 16  ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 2,903,000                    

งบรายจ่ายอื่น 600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 600,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,600,000                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,600,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,600,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 3,600,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 305,710,200              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 305,710,200              

งบด าเนินงาน 10,375,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,875,200                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาซอ่มแซมยานพาหนะ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,675,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,500,000                    

งบลงทนุ 294,735,000              

ครุภณัฑ์ 10,845,900                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,845,900                   

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 18,000 บทียูี (มรีะบบฟอกอากาศ) ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 24,000 บทียูี (มรีะบบฟอกอากาศ) ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 6 194,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 13,000 บทียูี (มรีะบบฟอกอากาศ)  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งพฒันาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 4,205,600                    

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 100 

น้ิว  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี จอ 15 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 36,000 บทียูี (มรีะบบฟอกอากาศ) ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 14 658,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุไมก้ ัน้ทางเขา้ - ออกใชตู้อ้ตัโนมตัิพรอ้มติดต ัง้   ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 6 770,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 11 242,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊อจัฉริยะระบบสมัผสัเพือ่ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชวีติ 

  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 4 684,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,600 

ANSI Lumens ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 10 260,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเปิด - ปิดประตูดว้ยการด์  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดประจ าคณะวทิยาการจดัการ (อาคาร 

17) ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 372,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 26,000 บทียูี (มรีะบบฟอกอากาศ) ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 10 362,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 32,000 บทียูี (มรีะบบฟอกอากาศ) ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 8 338,400                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี ตวั 220 220,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้บุนวม   ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั ตวั 500 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการระบบขนส่งและจราจรอจัฉริยะ  ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 1,792,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 283,889,100                 
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,438,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่พกับุคลากร (หนองชา้งนอน)  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 3,438,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 269,949,800                 

รายการระดบัที1่: อาคารบรรยายรวมและหอประชมุ ต าบล*ทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 196,144,600                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอพกันกัศึกษา และอาคารที่พกัอาจารย ์ต าบล

เขาสามยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี โครงการ 1 73,805,200                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,241,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยคุ์ณธรรมจริยธรรม ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 5,241,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,259,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ช ัน้ 2 อาคาร 80 ปี (อาคาร 10)  ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 485,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุและส านกังาน  ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 3,185,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการวทิยกุระจายเสยีง  ต าบลทะเลชบุ

ศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 823,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ส  านกัศิลปะและวฒันธรรม   ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 765,800                      

งบรายจ่ายอื่น 600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 600,000                      

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 175,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 175,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 175,000                   

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 175,000                   

งบอดุหนุน 175,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 175,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงประกอบการเรียนการสอนและ

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 175,000                      

กระทรวงสำธำรณสขุ 394,861,800               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 142,426,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 109,786,600              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 150,000                   

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 150,000                   

งบลงทนุ 150,000                   

ครุภณัฑ์ 150,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลชยับาดาล ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลบา้นหมี ่ต าบลบา้นหมี ่อ  าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าดนิด า ต าบลท่าดนิด า อ าเภอชยับาดาล เครื่อง 1 50,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 109,636,600              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 109,636,600              
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งบลงทนุ 109,636,600              

ครุภณัฑ์ 39,499,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,864,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลสระโบสถ ์ต าบลนิยมชยั อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลพฒันานิคม ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลโคกเจริญ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 30,385,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจและผ่าตดัในช่องทอ้งพรอ้มระบบวดีทีศัน ์

โรงพยาบาลบา้นหมี ่ต าบลบา้นหมี ่อ  าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบ

คมชดัสูง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืง ชดุ 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 9 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ต าบลเขา

สามยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 mA. แบบ

แขวนเพดานดจิติอล 1 จอรบัภาพ โรงพยาบาลบา้นหมี ่ต าบลบา้นหมี ่

อ  าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 6,420,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน โรงพยาบาลหนองม่วง ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง เครื่อง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภภ์าวะวกิฤตรวมศูนย์

 8 เตียง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดลีงั ต าบลดลีงั อ าเภอพฒันา

นิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดลีงั ต าบลดลีงั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดลีงั ต าบลดลีงั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดลีงั ต าบลดลีงั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบThermalไม่นอ้ยกวา่A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดลีงั ต าบลดลีงั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลชยับาดาล ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลโคกเจริญ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 1,700,000                    
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,137,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 70,137,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 2,174 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าวุง้ ต าบลบางคู ้อ าเภอท่าวุง้ หลงั 1 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: หอผูป่้วยใน 5 ชัน้ (จ านวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,909 ตารางเมตร โรงพยาบาลชยับาดาล ต าบล

ล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 32,137,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 32,640,200                

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 32,640,200                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 32,640,200                

งบลงทนุ 32,640,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,640,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,640,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั เป็นอาคาร คสล. 5 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,520 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดั

ลพบุรี ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 32,640,200                   

กรมการแพทย์ 252,435,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 252,435,000              

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 252,435,000              

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 252,435,000              

งบลงทนุ 252,435,000              

ครุภณัฑ์ 252,435,000                 

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 252,435,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายรงัสชีนิด Helical Radiation Delivery พรอ้ม

เครื่องวางแผนการรกัษา  เครื่องวดัรงัส ีและชดุควบคุมคุณภาพ ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 137,500,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพรงัสแีกมมาหลายระนาบ ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้นสามแกส๊ พรอ้มเครื่องช่วย

หายใจและวเิคราะหแ์กส๊ระหวา่งดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสญัญาณ

ชพี และชดุวดัความหลบัลกึของผูป่้วยระหวา่งใหย้าระงบัความรูส้กึ ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดั ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดั เตียง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดั โคมคู่แบบหลอด LED ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัดว้ยไฟฟ้าขนาดใหญ่พรอ้มระบบเชือ่มปิด

หลอดเลอืด ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 1,975,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจระบบทางเดนิอาหารชนิด

อตัโนมตัิพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจเยือ่หุม้ปอดระบบวดิทีศัน ์ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ก าลงัไม่

นอ้ยกวา่ 15 kW ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์และระบบตรวจสอบความถกูตอ้งต าแหน่งการ

ฉายรงัสแีบบเรียลไทมใ์นเทคนิคการฉายรงัสแีบบ 4 มติิ ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ชดุ 1 26,700,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษามะเร็งดว้ยความรอ้น (Hyperthermia) ระบบ

 Radio Frequency ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 1 40,660,000                   

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 16,420,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 10,043,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 10,043,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 9,843,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 9,843,000                 

งบลงทนุ 94,000                     

ครุภณัฑ์ 94,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานพระพทุธศาสนา

จงัหวดัลพบุรี  ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 94,000                        

งบอดุหนุน 9,749,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,749,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองสายบวั ต าบลวงัจ ัน่ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นชอนอดุม ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชอนขดุ ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริมงคล ต าบลถลงุเหลก็ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพมุ่วง ต าบลวงัเพลงิ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองขอ่ย ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองชนะชยั ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งท่าชา้ง ต าบลทุ่งท่าชา้ง อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแหลมชนแดน ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซบัสมบูรณ์ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกกลาง ต าบลดงดนิแดง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่เจริญ ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองตะแบก ต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีประชาราม ต าบลชอนนอ้ย อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัด ารงธรรม ต าบลโคกสลงุ อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี วดั 1 66,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับ่อน า้เดอืด ต าบลน า้สุด อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยนา ต าบลม่วงค่อม อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฎรส์ามคัคี ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซบักระโดน ต าบลซบัตะเคียน อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองปลอ้ง ต าบลเกาะรงั อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธงชยัวนาราม ต าบลท่ามะนาว อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริธรรมวนาราม ต าบลหวัล  า อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัก าแพง ต าบลบา้นช ีอ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไผ่ใหญ่ ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระกระเบื้อง ต าบลหนองเต่า อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองทรายขาว ต าบลหนองทรายขาว อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองเมอืง ต าบลหนองเมอืง อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองคูใหญ่ ต าบลหนองกระเบยีน อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นลาด ต าบลบา้นเบกิ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวหิารขาว ต าบลบางคู ้อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าโขลง ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักระดงังา ต าบลท่าวุง้ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับ่อเงนิเจริญสุข ต าบลโพธิ์เกา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัส าราญ ต าบลโพธิ์เกา้ตน้ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกตูม ต าบลโคกตูม อ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เสมาทอง ต าบลโคกตูม อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองสายบวั ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขานอ้ย ต าบลเกาะรงั อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัอ่าง ต าบลบวัชมุ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัหวัชา้ง ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,800,000                    

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัล  านารายณ์ ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 6,377,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,927,000                 

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 1,927,000                 

การป้องกนัและการปราบปรามการลกัลอบหลบหนีเขา้เมอืงและคนต่างดา้วทีไ่มพ่งึ

ปรารถนา 1,927,000                 

งบลงทนุ 1,927,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,927,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,927,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้รอบที่ท  าการ ตม.จว.ลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอ

เมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,927,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,450,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 4,450,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 4,450,000                 

งบลงทนุ 4,450,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,450,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,450,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.บา้นเบกิ ต าบลบา้นเบกิ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี หลงั 1 4,450,000                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัลพบุรี  ต าบลป่าตาล 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัลพบุรี  ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 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 าจงัหวดัลพบุรี  ต าบลป่าตาล อ าเภอเมอืง ชดุ 2 51,600                        
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รฐัวิสำหกจิ 65,610,800                

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 8,449,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 8,449,000                 

โครงการตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตั ิบริเวณจดุตดัทางรถไฟ 8,449,000                 

ตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 8,449,000                 

งบลงทนุ 8,449,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,449,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,449,000                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลหว้ยหนิ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 4,224,500                    

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 497,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 497,100                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 497,100                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 497,100                   

งบอดุหนุน 497,100                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 497,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 497,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานลพบุรี ต าบลทะเล

ชบุศร อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 40,600                        

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 40,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานลพบุรี ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืง คนั 1 236,100                      

การประปาส่วนภูมภิาค 2,660,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,660,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 2,660,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 2,660,000                 

งบลงทนุ 2,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,660,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยบา้นผูใ้หญ่ หมู่ 4 

ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยศาลาสุขภาพ หมู่ 7 

ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยขา้ง อบต.หนองแขม 

หมู่ 3 ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นคลอง หมู่ 7 ต าบล

หนองทรายขาว อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,400,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยขา้งวดัหนองไผ่ หมู่ 3

 ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยลานตาช ัง่ หมู่ 1 ต าบล

เพนียด อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 490,000                      

การเคหะแหง่ชาติ 54,004,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 54,004,700                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 54,004,700                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 594,700                   

งบอดุหนุน 594,700                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 594,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรลพบุรี (ล านารายณ์)  ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล แห่ง 1 594,700                      

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 53,410,000                

งบอดุหนุน 53,410,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,410,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัลพบุรี ระยะที่ 1 ต าบลกกโก อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 53,410,000                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 350,551,200               

จงัหวดัลพบรุี 244,989,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 244,989,200              

การพฒันาดา้นสงัคม 24,367,000                

โครงการเสริมสรา้งคุณภาพชวีติและผูพ้กิารและผูสู้งอายุ 386,800                   

งบด าเนินงาน 386,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 386,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 72,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 168,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 28,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 38,600                        

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติและคุณภาพการศึกษาจงัหวดัลพบรุี 1,989,200                 

งบด าเนินงาน 1,989,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,989,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 145,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 189,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 189,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,136,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัและเครื่องดื่ม 0 107,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโลร่างวลั 0 52,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าน า้ดื่ม 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเกยีรติบตัร 0 9,400                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 13,500                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารพรอ้มเครื่องดื่ม 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผูก้ ากบั 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโปรดวิเซอร์ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเขยีนสคริปตเ์น้ือเรื่องหนงัส ัน้ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาคิวกลอ้งพรอ้มทมีงานกลอ้ง DSLR 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมานกัแสดงหลกัและนกัแสดงประกอบ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตดัต่อและ computer graphic 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าวดิโีอพรอ้มแผ่นซดีี 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสถานที่พรอ้มตกแต่ง 0 90,600                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายชมุชนคุณธรรม 0 7,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเกยีรติบตัร พรอ้มกรอบ 0 8,400                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงสถานที่ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 233,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 233,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 36,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 6,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา 0 19,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 101,900                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

โครงการขดุเจาะบอ่น า้บาดาลเพือ่อปุโภคบริโภค 10,991,000                

งบลงทนุ 10,991,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,991,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 10,991,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อน า้บาดาลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 150 

มลิลเิมตร ความลกึเฉลีย่ 100 - 150 เมตร พรอ้มก่อสรา้งหอถงัเหลก็เกบ็น า้

แบบแชมเปญ ขนาดความจ ุ15 ลูกบาศกเ์มตร สูง 15 เมตร ต าบลท่าศาลา 

ต าบลบางขนัหมาก ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี ต าบลซบั

สมบูรณ์อ าเภอล าสนธ ิต าบลดงดนิแดง ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง 

ต าบลหนองบวั ต าบลช่องสาริกา ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม 

ต าบลนิยมชยั ต าบลมหาโพธิ์ อ  าเภอสระโบสถ ์ต าบลชยับาดาล อ าเภอชยั แห่ง 20 10,991,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตเมอืง/ชนบท ของจงัหวดัลพบรุี 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 333,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 784,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 784,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 688,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 170,000                      

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 15,563,100                

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาสยามบรมราชกมุารีจงัหวดัลพบรุี 2,095,100                 

งบด าเนินงาน 2,095,100                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,095,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 69,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,094,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการประชมุ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายโครงการ 1 ป้าย 0 37,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงแปลงปลูกตน้จ าปีสริินธร 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าป้ายชือ่พรรณไมแ้บบเหลก็พ่นสนี า้มนั 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ารายละเอยีดพนัธุไ์มจ้ าปีสริินธร 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทาสเีสน้ทางบริเวรป่าจ าปีสริินธร 0 115,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบวดีทีศัน์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการผ่าน โทรทศัน์

ทอ้งถิน่ ฟรีทวีวีทิยชุมุชนทอ้งถิน่ ฯลฯ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 349,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 349,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 193,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 69,000                        

โครงการขบัเคลือ่นคดัแยกขยะในครวัเรือนสู่ระบบการจดัการสวสัดกิารอยา่งย ัง่ยนื 208,100                   

งบด าเนินงาน 208,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 208,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 11,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 68,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 61,000                        

โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพการปฏบิตังิานและการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิกรณี

ฉุกเฉิน 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 41,600                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 41,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 37,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 17,300                        

โครงการส่งเสริมการจดัการทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มมุง่สู่สงัคมคารบ์อนต า่ 1,435,000                 

งบด าเนินงาน 1,435,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,435,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,405,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 900                           

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั 0 4,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหาพรอ้มติดต ัง้แผงโซลา่เซลลป์ระหยดั

พลงังานลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นพื้นที่โรงเรียนตน้แบบ จ านวน 4 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,300                         

โครงการบริหารจดัการน า้และอทุกภยัแบบบูรณาการ 11,724,900                
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งบลงทนุ 11,724,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,724,900                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,724,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางระบายน า้พรอ้มวางท่อเหลีย่มระบายน า้ทาง

เชือ่มบริเวณริมถนนพระยาพชิยัดาบหกั(ฝัง่ใต)้  (ตอนที่ 2 ) ต าบลเขาสาม

ยอด อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกรางระบายน า้พรอ้มดาดคอนกรีตริมถนนพระยา

พชิยัดาบหกั (ฝัง่เหนือ) ช่วงสีแ่ยกอานนัทมหดิล ถงึ ท่อลอดถนนพระยา

พชิยัดาบหกั บริเวณใกลว้ดัหนองแขมฯ ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงลพบุรี แห่ง 1 2,224,900                    

รายการระดบัที1่: เพิม่พื้นที่การกกัเกบ็คลองระบายน า้และดาดคอนกรีต 

ปรบัปรุงแนวคลองระบายน า้ มทบ.13 ต าบลทะเลชบุศร อ าเมอืงลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี ระยะทาง 0.8 กโิลเมตร แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขดุแนวคลองระบายน า้และดาดคอนกรีตดา้นทศิ

เหนือเสน้ทางถนน นเรศวร มทบ.13 ต าบลทะเลชบุศร อ าเมอืงลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี ระยะทาง 0.8 กโิลเมตร แห่ง 1 1,900,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 720,000                   

โครงการสานความร่วมมอืหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมลดความเหลือ่มล า้ 220,000                   

งบด าเนินงาน 220,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 52,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 167,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 167,400                      

โครงการการพฒันากระบวนการ การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิเชงิบูรณาการเพือ่การคนื

คนดสู่ีงคมอยา่งย ัง่ยนื 350,000                   

งบด าเนินงาน 350,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 75,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารบัรองการด าเนินการพธิกีาร 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 111,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 111,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 42,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 19,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 12,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา 0 17,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 36,000                        

โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจงัหวดัลพบรุี 150,000                   

งบด าเนินงาน 150,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 8,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 73,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 48,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแสดง 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่ง 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสารและต ารา 0 52,000                        

การพฒันาดา้นเกษตร 114,959,700              

โครงการส่งเสริมการผลติสนิคา้เศรษฐกจิในพื้นทีท่ีเ่หมาะสม 6,776,600                 

งบด าเนินงาน 6,776,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,776,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 70,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 134,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 604,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 604,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 969,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาท าวจิยั พฒันาและปรบัปรุงพนัธุท์านตะวนั

เพือ่ผลติเมลด็พนัธ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารการศึกษาดูงานฯ 0 19,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธก์ารอบรม 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธก์ารศึกษาดูงาน 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสัปรบัอากาศ 0 397,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,624,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 1,624,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 183,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,963,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 226,800                      

โครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภยั 4,055,100                 

งบด าเนินงาน 4,055,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,055,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 26,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 207,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 207,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,438,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ์ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการประชมุ 0 9,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารวชิาการ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัและเครื่องดื่ม 0 32,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตูป้รบัอากาศ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 0 500                           

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 10,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตน๊ท์ 0 240,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิกีร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าเอกสารประกอบการสมัมนา 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสัปรบัอากาศ 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังานรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมรณรงค์ 0 50,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดักจิกรรมส่งเสริมการตลาดสนิคา้

เกษตรปลอดภยั 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธส่์งเสริม

การตลาดสนิคา้เกษตรปลอดภยั 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน 0 9,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายป้ายมาตรฐาน Q มอบใหแ้หลง่

จ าหน่ายที่ไดร้บัการรบัรอง Q 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าป้ายโครงการสมัมนาเชือ่มโยงเครือขา่ยฯ 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิลการศึกษาดูงานฯ 0 2,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาด าเนินการจดักจิกรรมส่งเสริมพฒันา

เศรษฐกจิการคา้สนิคา้เกษตร อนิทรียแ์ละอาหารปลอดภยั 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้ระบบไฟฟ้า/แสงสวา่ง พรอ้มปล ัก๊ไฟ 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าซุม้ทางเขา้งาน พรอ้มตกแต่ง 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องขยายเสยีงพรอ้มติดต ัง้ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายเวที 0 228,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเวที 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถประชาสมัพนัธ์ 0 146,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าซุม้สาธติการประกอบอาชพี 0 320,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพาหนะผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดับริการประชาสมัพนัธก์ารจดังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 232,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 232,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 117,100                      

โครงการส่งเสริมศกัยภาพและยกระดบัสถานประกอบการ SMEsอตุสาหกรรมแปร

รูปการเกษตรสู่มาตรฐาน 1,806,500                 

งบด าเนินงาน 462,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 462,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 102,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 102,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 119,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 7,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 46,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 87,000                        

งบลงทนุ 1,344,000                 

ครุภณัฑ์ 1,344,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี คนั 1 1,344,000                    

โครงการขดุเจาะน า้บาดาลสนบัสนุนการเกษตรในช่วงฤดูแลง้ 6,587,400                 

งบลงทนุ 6,587,400                 

ครุภณัฑ์ 1,964,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 814,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ (Submersible Pumps) 

ขนาด 1.5 แรงมา้ พรอ้มท่อสูบส่ง อปุกรณ์ติดต ัง้และชดุควบคุม ต าบลท่า

ศาลา ต าบลบางขนัหมาก ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี ต าบล

ซบัสมบูรณ์อ าเภอล าสนธ ิต าบลดงดนิแดง ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง

 ต าบลหนองบวั ต าบลช่องสาริกา ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม 

ต าบลนิยมชยั ต าบลมหาโพธิ์ อ  าเภอสระโบสถ ์ต าบลชยับาดาล อ าเภอชยั ชดุ 20 814,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์ต าบลท่าศาลา 

ต าบลบางขนัหมาก ต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอเมอืงลพบุรี ต าบลซบั

สมบูรณ์อ าเภอล าสนธ ิต าบลดงดนิแดง ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง 

ต าบลหนองบวั ต าบลช่องสาริกา ต าบลพฒันานิคม อ าเภอพฒันานิคม 

ต าบลนิยมชยั ต าบลมหาโพธิ์ อ  าเภอสระโบสถ ์ต าบลชยับาดาล อ าเภอชยั ชดุ 20 1,150,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,623,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,623,400                    

รายการระดบัที1่: บ่อน า้บาดาล ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว ท่อ PVC ชัน้ 

13.5 (ค่าความลกึเฉลีย่ต ัง้แต่ 43 – 100 เมตร) บ่อ 20 4,623,400                    

โครงการผนัน า้เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ เพือ่พฒันาแหลง่น า้ในเขตอ าเภอพฒันานิคมสู่ความ

ย ัง่ยนืตามแนวพระราชด าริ 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบผนัน า้เพือ่พฒันาบา้นหนองบวันอ้ย หมู่ 1 ต าบล

หนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ระบบ 1 5,000,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนขยายผลโครงการเน่ืองมาจากพระราชด าริตามแนวปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 4,293,600                 

งบด าเนินงาน 1,905,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,905,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัพื้นที่และจา้งท าโรงเรือน 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 164,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 164,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 860,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 110,000                      

งบลงทนุ 2,388,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,388,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยเ์รียนรูก้ารผลติพชืทางเลอืก ต าบลชยั

นารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,388,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ อ าเภอชยับาดาล อ าเภอ

พฒันานิคม อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี กลา้ 192861 1,388,600                    

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การเกษตรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 20,700,000                

งบลงทนุ 20,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,700,000                   
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ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารระบายน า้ หมู่ 2 บา้นถลงุเหลก็ ต าบลถลงุ

เหลก็ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้บา้นวงัอ่าง ต าบลบวัชมุ อ าเภอชยั

บาดาล จงัหวดัลพบุรี ปริมาณดนิขดุ 186,490 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้บา้นเขานอ้ย ต าบลดลีงั อ าเภอพฒันา

นิคม จงัหวดัลพบุรี ปริมาณดนิขดุ 36,815 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนา้ฝายกัน้น า้ซบัโศก ต าบลหว้ยขนุราม อ าเภอ

พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ปริมาณดนิขดุ 27,610 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝายน า้ลน้พรอ้มขดุลอกหนา้ฝายบา้นตอยาง 

ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ปริมาณดนิขดุ 55,050 แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมฝายบวัหิ่ง พรอ้มก่อสรา้งสะพานขา้ม หมู่ 1 บา้น

หนองบวัหิ่ง ต าบลถลงุเหลก็ อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,500,000                    

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพเสน้ทางล าเลยีงสนิคา้เพือ่การเกษตร 65,740,500                

งบลงทนุ 65,740,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,740,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 28,167,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

บา้นโพธิ์เงนิ - บา้นหน่วยประคอง ต าบลดงดนิแดง อ าเภอหนองม่วง 

จงัหวดัลพบุรี กวา้ง 6.00 เมตร  ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร พรอ้มติดต ัง้ สายทาง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

แยกทางหลวงหมายเลข 21 กลุม่สะพานหกเชือ่มกลุม่มสัยดิ หมู่ 2 บา้นดี

หว้ยเลศิ ต าบลหว้ยหนิ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี กวา้ง 6.00 เมตร 

ยาว 3,285 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผวิไม่นอ้ยกวา่ 19,710 ตารางเมตร สายทาง 1 12,228,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย ลบ.3093

 บา้นโคกเจริญ - บา้นหนองร่าเริง เชือ่มเขตต าบลวงัทอง (ช่วง กม.4+375 - 

กม. 6+375) หมู่ 2 บา้นเกาะเกตุ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดั

ลพบุรี กวา้ง 8.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 7,939,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 37,573,500                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

ทางเขา้อ่างเกบ็น า้หว้ยใหญ่ ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุรี 

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 8.275 กโิลเมตร พรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ควบคุม สายทาง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

 บา้นหนองอเีกง้ - บา้นชอนสมบูรณ์ ต าบลชอนสมบูรณ์ อ าเภอหนองม่วง 

จงัหวดัลพบุรี กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร รวมกวา้ง 

8.00 เมตร ระยะทาง 2.440 กโิลเมตร พรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ควบคุมการจราจร สายทาง 1 7,924,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย 

บา้นยา่นตาขาว หมู่ 4 ต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี กวา้ง 

4.00 - 6.00 เมตร  ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร พรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ควบคุม สายทาง 1 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนกนัไฟผวิลูกรงั รอบเขาพระหมู่ 9 ต าบล

หนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 3,000 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร สายทาง 1 1,143,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้น

ดงหลุม่ หมู่ 3 ต าบลนิยมชยั อ าเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 950 เมตร พื้นที่ผวิไม่นอ้ยกวา่ 4,750 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 2,206,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 89,379,400                

โครงการการตลาดเชงิรุก เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ทางการทอ่งเทีย่ว 15,480,000                
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งบด าเนินงาน 15,480,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,480,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 58,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 307,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโปสเตอร์ 0 82,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโฆษณาโทรทศัน์ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโฆษณาวทิยุ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโฆษณาหนงัสอืพมิพ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาโฆษณา Social Media (Facebook live), 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,563,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ 0 182,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 0 64,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าถว้ยรางวลั 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนัและเครื่องดื่ม 0 69,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 168,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาชดุการแสดง 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั 0 122,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าโลร่างวลั 0 10,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งเวท ีและบริเวณสถานที่จดังาน 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าบริหารโครงการ 0 52,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าน า้ดื่ม 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเวที 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถสุขาเคลือ่นที่ 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตน๊ท์ 0 89,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกา้อี้ 0 21,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิกีร 0 32,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการแสดงบนเวที 0 1,107,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายบอกทางติดต ัง้ริมถนนทางเขา้

เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ 0 33,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง 0 95,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการผลติสปอต แผ่นพบั ใบปลวิ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดังานแถลงขา่ว 0 40,000                        

รายการระดบัที2่:  ค่าบริหารจดัการด าเนินงาน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่:  ค่าด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 0 130,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเวที 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธก์ารจดังาน 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลบอกเสน้ทางพรอ้มติดต ัง้ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธผ์่านวทิยุ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ 0 4,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารพรอ้มเครื่องดื่ม 0 85,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมากรรมการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีงชดุเลก็ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัเอกสารประชาสมัพนัธก์ารจดั 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดต ัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าชดุเลก็ 0 5,000                         
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความสะอาด 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตน๊ทข์นาดใหญ่ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่และท าความสะอาดรอบ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเสน้ทางและอปุกรณ์การแขง่ขนั 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเครื่องจบัเวลาและบนัทกึสถติิจดุ 

start และ finish 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบนัทกึถา่ยท าวดีโีอการแขง่ขนั 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสรุปผลการด าเนินการและจดัท า

วเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 0 37,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิกีารเปิด 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมแขง่ขนัวิง่ลพบุรีมาราธอน 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยว

จงัหวดัลพบุรี 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแปลภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบปกหนงัสอื 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท า Lay out เน้ือหาในเลม่ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหนงัสอืท่องเที่ยว 2 ภาษา 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาลงพื้นที่ถา่ยรูป 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเกยีรติบตัรพรอ้มซองมอบให ้ 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารประกวด 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมงานประเพณีแห่พระศรีอาริย

เมตไตร วดัไลย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการและการประกวดโคนม 0 56,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมน าชมเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ 0 23,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมจ าหน่ายสนิคา้และอาหาร

ประเภทปลาน า้จดื และผลติภณัฑจ์ากนม 0 115,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายบอกทางรอบบริเวณงาน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดับริการออกแบบทุกสือ่ประชาสมัพนัธ ์

และทุกป้ายบริเวณงาน 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเจา้หนา้ที่บนัทกึภาพเคลือ่นไหว และ 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสวสัดกิารเจา้หนา้ที่ ประกอบดว้ย 

ค่าอาหาร เครื่องดื่มและที่พกั 0 32,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารื้อถอน และท าความสะอาดบริเวณซุม้

จ าหน่ายสนิคา้และลานกจิกรรม 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องไฟขยายเสยีงและเครื่องปัน่ไฟ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธพ์รอ้มติดต ัง้ 0 67,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาไฟแสงสี 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแปลงเกษตรพชืเศรษฐกจิ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการบูทส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการบูทศาสตรพ์ระราชา 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถเครื่องเสยีงประชาสมัพนัธง์าน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแขง่ขนัแกะสลกัฟกัทองและแขง่

ท าอาหารจากฟกัทอง 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัขบวนเปิดงาน/พธิเีปิดงาน 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัซุม้ทางเขา้และซุม้จ าหน่ายสนิคา้ 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมพธิเีปิด 0 40,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่จ  าหน่ายสนิคา้ OTOP และ

ผลผลติกระทอ้น 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัประกวด หวัหนา้รอ้ง ลูกนอ้งเตน้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการประกวด ไมเ้ทา้ยอดทอง กระบอง 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการประกวด ธดิากระทอ้นหวาน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการประกวด ธดิากระทอ้นหวาน (สาว 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการประชาสมัพนัธต่์อเน่ืองภายหลงัการ

จดังานเพือ่ดงึดูดนกัท่องเที่ยว 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ กจิกรรมวฒันธรรมชมุชน 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแสดงศิลปวฒันธรรม 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าระบบแสง - เสยีงเวทใีหญ่ เวทเีลก็ 0 112,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกา้อี้พรอ้มผา้คลมุ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่บริเวรจดังาน-ซุม้ประตู 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าบท และบนัทกึ SOUND -เอฟเฟค พธิี 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบนัทกึวดีทิศันฯ์พรอ้มตดัต่อ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธก์ารจดังาน - จดัท าป้าย 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดงศิลปวฒันธรรมและดนตรีไทย 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการสาธติองคค์วามรูผ้ลติภณัฑช์มุชนฯ ๑๑ 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดงลเิก 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการดนตรีไทย 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประสานงานและพาหนะเหมาจ่ายคณะ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประสานงานและพาหนะเหมาจ่ายน าเยาวชน

เขา้ร่วมกจิกรรม 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเวทแีละเครื่องเสยีง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตน้ท ์โตะ๊ เกา้อี้ 0 23,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าซุม้ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการสาธติการประกอบอาหารทอ้งถิน่ 0 135,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแผ่นดนิสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 ประจ าปี 2562 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 103,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 345,700                      

โครงการสรา้งฟ้ืนฟูและพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ทอ่งเทีย่ว 72,656,600                

งบลงทนุ 72,656,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,656,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,237,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

ทางขึ้นเขาพระยาเดนิธง ต าบลเขาพระยาเดนิธง อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั

ลพบุรี กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.300 กโิลเมตร พรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ สายทาง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต ชือ่สายทาง : 

ลบ.ถ.45-001 ซอย 17 ระหวา่งสาย 4 - เขาอา้ยกา้น หมู่ที่ 4 ต าบลชอนนอ้ย

 อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้ง

ขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1.800 กโิลเมตร สายทาง 1 7,237,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,000,000                   
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รายการระดบัที1่: พฒันาปรบัปรุง คลงัเกบ็โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุต าบลท่า

หนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นทางเดนิรอบนอกและบูรณะอฐิเก่าพระ

นารายณ์ราชนิเวศนแ์ละพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอสูงชมววิชมุชนไทยเบิ้งบา้นโคกสลงุ ต าบล

โคกสลงุ กวา้ง 9 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 23 เมตร ม ี5 ชัน้ อ าเภอพฒันา แห่ง 1 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,532,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้รกัษาระบบนิเวศป่าจ าปีสริินธร ต าบล

ซบัจ าปา อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายท่อเมนส่งน า้เขา้ป่าจ าปีสนิรินธร ต าบลซบัจ าปา 

อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 532,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 33,887,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย 

แยก ทล.3333 - โครงการเขาพระยาเดนิธง ต าบลพฒันานิคม,ต าบลเขาพระ

ยาเดนิธง อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้ง

ขา้งละ 1.00 เมตร รวมกวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร พรอ้ม สายทาง 1 7,927,400                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

ซอย 19 แยก ทช.ลบ.5042 - ทล.3333 ต าบลพฒันานิคม ต าบลเขาพระยา

เดนิธง อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 1.00 เมตร รวมกวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร พรอ้ม สายทาง 1 7,960,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

โครงการพฒันาอ่างเกบ็น า้หว้ยกระแทก(ระยะที่ 3) ต าบลท่าศาลา ,นิคม

สรา้งตนเอง, อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ผวิทางกวา้ง 6.00 เมตร  

และปรบัปรุงลานเอนกประสงค ์พรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ควบคุมจราจร สายทาง 1 18,000,000                   

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่วท ัง้ระบบ 561,000                   

งบด าเนินงาน 561,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 561,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 100,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 348,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสัปรบัอากาศ รบั-ส่ง ผูเ้ขา้รบัการอบรม 0 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหารกลางวนัผูเ้ขา้รบัการอบรม 3  มื้อ 0 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหารเยน็ผูเ้ขา้รบัการอบรมจ านวน 2 มื้อ 0 96,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหารวา่งส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม 6 มื้อ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,200                         

โครงการพฒันาธุรกจิเกี่ยวเน่ืองดา้นการทอ่งเทีย่ว (OTOP) 681,800                   

งบด าเนินงาน 681,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 681,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 0 40,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 633,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมันาประชาชนท ัว่ไป 0 633,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 7,400                         

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 105,562,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 105,562,000              

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 70,562,000                
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พฒันาและยกระดบั แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรมวถิชีมุชน 70,562,000                

งบลงทนุ 70,562,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,562,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าส่องสวา่งโบราณสถานบา้นหลวงรบัราชฑูต 

(บา้นวชิาเยนทร)์ ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,062,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษจ์ติรกรรมและประติมากรรมวดัโบสถ ์ต าบลโก่งธนู

 อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี งาน 1 1,062,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 61,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย ลบ.5129 เลยีบ

เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ฝัง่ซา้ย อ าเภอพฒันานิคม, อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัลพบุรี 

กวา้ง 6 - 9 เมตร ระยะทาง 8.865 กโิลเมตร สายทาง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะผวิทางแอสฟลัทท์างหลวงหมายเลข 3017 ตอน

ควบคุม 0101 ตอน แยกพฒันานิคม-วงัม่วง ระหวา่ง กม.ที่ 28+300 ถงึ 

กม.ที่ 29+115 ปริมาณ 25,000 ตารางเมตร บา้นดลีงั ต าบลดลีงั อ าเภอ สายทาง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง สาย ลบ 4188 บา้นไผ่ใหญ่ - บา้น

จนัเสน ต าบลไผ่ใหญ่, ต าบลจนัเสน อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี จาก 

กม.ที่ 0+000 ถงึ กม.ที่ 1+768 และ กม.ที่ 9+305 ถงึ กม.ที่ 13+637 กวา้ง

 6.00 เมตร ยาว 6.100 กโิลเมตร สายทาง 1 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงไฟฟ้าส่องสวา่งโบราณสถานวดัพระศรีรตันมหา

ธาตุ ต าบลท่าหนิ อ าเภอเมอืงลพบุรี จงัหวดัลพบุรี แห่ง 1 6,000,000                    

โครงการพฒันาบริหารจดัการน า้ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 20,000,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่รองรบัการบริหารจดัการน า้อยา่งเป็นระบบ 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ ต าบลมะนาวหวาน 

อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี และ ต าบลวงัม่วง อ าเภอวงัม่วง จงัหวดั

สระบุรี ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 476,500 ลูกบาศก์เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการพฒันาระบบโครงขา่ย Logistic และพฒันาสภาพแวดลอ้ม การจดัการเมอืง

และชมุชนใหน่้าอยู่ 15,000,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการคมนาคมและระบบ Logistics เพือ่การเกษตร อตุสาหกรรม 

และการทอ่งเทีย่ว 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน

ควบคุม 0301 ตอนจนัเสน-ท่าแค ระหวา่ง กม.ที่ 33+310 ถงึ กม.ที่ 

37+610 อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี สายทาง 1 15,000,000                   


